
 

                   

 
 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

กองทุนเปิด เกรธเธอร ์ไชน่า 

Greater China Fund 
 

ปีที่  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

ส่วนขอ้มูลโครงการ 

 



 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์           1
  

หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ส่วนขอ้มลูโครงการ 

 

 
กองทุนเปิด เกรธเธอร ์ไชน่า 

 
ปีท่ี 7 

 
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 

เสนอขายต่อ 

ประชาชนทัว่ไป 
 
 

มูลค่าโครงการ 

1,600 ล้านบาท จ านวนหนว่ยลงทนุ 160,000,000 หนว่ย  
 

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ฮ่องกงและเซี่ยงไฮแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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ค าจ ากัดความ 

 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น ค าจ ากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามที่ได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่ 

กองทุนรวม หมายถึง กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่ 

หน่วยลงทุน หมายถึง หนว่ยลงทนุกองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่ 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม ซึง่ใน
ที่นีค้ือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

วันท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  

วันท าการขายหน่วยลงทุน (Subscription Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการก าหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้
ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และเป็นวนัท าการ
ของกองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และเป็นวนัท าการที่บริษัทจดัการสามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียน  และ
เป็นวนัท าการท่ีสามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดังกล่าว และ/หรือวันท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก  
และ/หรือวนัท าการของประเทศตา่งๆ ท่ีกองทนุหลกัไปลงทนุ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

วันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) หมายถึง วนัที่บริษัทจัดการก าหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ 
ท าการขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวนัที่ตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของ  
บริษัทจดัการ และเป็นวนัท าการของกองทนุรวมในต่างประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และเป็นวนัท าการที่บริษัทจดัการสามารถ
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศ
ที่กองทุนหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัท าการที่สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์และ /หรือวนัท าการของ
ตวัแทนขายกองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขาย 
หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือวนัท าการของประเทศต่างๆ ที่กองทนุหลกัไปลงทุน และ/หรือตามที่บริษัทจดัการจะ
ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึ่งได้แก่ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแบงกิง้คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการที่
ค านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน บวกด้วย 
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกั
ด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ซือ้ 
หนว่ยลงทนุ โดยจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุเป็นฐานในการค านวณ (ถ้ามี)  
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ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ขาย
คืนหนว่ยลงทนุโดยจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นฐานในการค านวณ (ถ้ามี)  

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลงั
ตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องแทนการ
เพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ  

ควบกองทุนรวม หมายถึง การควบกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวม
ใหมข่ึน้มาเพื่อซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าที่ของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  

รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมที่รับโอน
ซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าที่ของกองทนุรวมที่โอนมาเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมที่โอน  

ควบรวมกองทุน หมายถึง การควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี  

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสทิธิ  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ส านักงาน หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

สถาบันการเงนิ หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
หรือบริษัทมหาชน จ ากดั ที่มีลกัษณะตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบ
การเงินรวม 

ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  

คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายที่ก าหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้
กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายค าว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
คราวๆ) 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด เกรธเธอร ์ไชน่า 

 
ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
   
ที่อยู่บริษัทจัดการ  :  ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 

ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 786-2222   โทรสาร (02) 786-2377 
www.uobam.co.th 
 

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่ 

1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  :  Greater China Fund  

1.3.  ช่ือยอ่  :  GC 

1.4.  ประเภทโครงการ  :  โครงการเปิด  

 การระดมทนุ  :  ผู้ลงทนุในประเทศ  

1.5.  อายโุครงการ  :  ไมก่ าหนด  

 เง่ือนไขอื่นๆ  :  ไมม่ี  

1.6.  ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

2.  จ านวนเงนิทุนของโครงการ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก :  

2.1.  จ านวนเงินทนุของโครงการ  :  1,600 ล้านบาท 

เง่ือนไข :  

บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะด าเนินการขอวงเงินเพิ่มเติมจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
ตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสทิธิที่จะด าเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโครงการได้ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว โดยไมต้่องขอมติความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

อนึง่ การเพิ่ม/ลด วงเงินรับอนญุาตให้สามารถไปลงทนุในตา่งประเทศตามเง่ือนไขต่างๆ ดงักลา่วข้างต้น จะสง่ผลกระทบถึง
จ านวนเงินทนุของโครงการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทกุรายแล้ว โดยไมต้่องขอมติความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

2.2.  มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  :  10 บาท  

2.3.  จ านวนหนว่ยลงทนุ  :  160,000,000 หนว่ย 

2.4.  ประเภทหนว่ยลงทนุ  :  ระบช่ืุอผู้ ถือ  

2.5.  ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10 บาท  

http://www.uobam.co.th/
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2.6.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  2,000 บาท  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ไว้ที่ส านักงานของ 
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

2.7.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไมก่ าหนด  

2.8.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน  :  ไมก่ าหนด  

2.9.  มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า  :  ไมก่ าหนด  
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ลงทนุในระยะยาวและตอบสนองความต้องการของผู้ลงทนุท่ีต้องการกระจายการลงทนุของตน
ไปลงทนุในตา่งประเทศ   

อนึง่ กองทนุอาจรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกนัการลงทนุ และ/หรือในกรณีที่กองทนุรวมได้รับที่ดินจากการ
ช าระหนี ้หรือสทิธิเรียกร้อง กองทนุรวมอาจด าเนินการจดัสรรท่ีดินที่ได้รับโอนใบอนญุาตท าการจดัสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ใน
การจ าหนา่ยที่ดินดงักลา่วตอ่ไปได้ด้วย 
 
3.2.  ประเภทกองทนุรวม :  พิเศษ 
 
3.3. นโยบายการลงทนุ :   กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ  

รายละเอียด :  

(1) กองทุนเปิด เกรธเธอร์  ไชน่า จะน าเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตา่งประเทศ (เพียงกองทนุเดียว) โดยกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่วมีนโยบายเน้นลงทนุอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทนุ 
และ/หรือหลกัทรัพย์ที่โอนสิทธิได้(Transferable securities)  ซึ่งออก หรือจดทะเบียน และ/หรือท าการซือ้ขายในประเทศ
ตลาดเกิดใหมท่ี่ก าลงัเป็นท่ีนา่จบัตามอง (Emerging countries) ซึง่ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และไต้หวนั ทัง้นี ้
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวอาจพิจารณาลงทุนใน Transferable Securities ที่มิได้อยู่ใน Regulated Market 
[หลกัทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือ
ตราสารแหง่หนีท้ี่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
อยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าอนัดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ] แต่ละบริษัทและ/หรือรวมกัน
ทัง้สิน้ไม่เกิน 10%* ของทรัพย์สินสทุธิของกองทุน โดยการค านวณอตัราสว่นดงักล่าวจะไม่นบัรวมอตัราสว่นการลงทนุใน
หลกัทรัพย์ที่มีแผนจะน าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลา 1 ปีเป็นอย่างช้านบัแต่วนัออกหลกัทรัพย์และ
ตราสาร (Pre-IPO)  
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ทัง้นี ้เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการกระจายการลงทุนให้สอดคล้องกับที่กล่าวมาข้างต้น กองทุนจะพิจารณาลงทุนใน
กองทนุย่อย NN (L) GREATER CHINA EQUITY ซึ่งจดัตัง้และบริหารจดัการโดยบริษัท NN INVESTMENT PARTNERS 
LUXEMBOURG S.A. และเป็นกองทนุที่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก โดยในเบือ้งต้นกองทนุจะพิจารณาลงทนุใน
หนว่ยลงทนุประเภท  “P” (Class P) ซึง่เปิดขายส าหรับนกัลงทนุทัว่ไป  

ลกัษณะส าคญัของกองทนุย่อย NN (L) GREATER CHINA EQUITY ซึ่งจดัตัง้และบริหารจดัการโดยบริษัท NN INVESTMENT 
PARTNERS LUXEMBOURG S.A. มีดงันี ้

ประเภทกองทนุ  :  กองทนุเปิด สกลุดอลลาร์สหรัฐ ซึง่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก 

อายโุครงการ  : ไมก่ าหนด 

นโยบายการลงทนุ  : กองทนุย่อย เน้นลงทนุอย่างกระจายความเสี่ยง (ด้วยเงินลงทนุอย่างน้อย 2 
ใน 3) ในตราสารทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ที่โอนสทิธิได้อื่น ๆ (ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หลกัทรัพย์ที่โอนสิทธิสงูสดุไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสทุธิของกองทนุย่อย และหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศตลาดเกิดใหม ่
ประเทศใดๆ ตอ่ไปนี:้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และไต้หวนั หรือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศดงักลา่ว 
หรือซือ้ขายอยูใ่นประเทศดงักลา่ว 

กองทนุยอ่ยขอสงวนสทิธิในการลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมาตรา 144 A* เป็นสดัสว่นสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 20 ของทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุยอ่ย  

ในอนัดบัรอง ๆ ลงไป กองทนุยอ่ยอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีโอนสทิธ์ิได้อื่นๆ (รวมถึงใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หลกัทรัพย์
ที่โอนสทิธิได้ เป็นสดัสว่นสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 10 ของทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุยอ่ย), ตราสารตลาดเงิน, หนว่ยลงทนุประเภท 
Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และประเภท Undertakings for 
Collective Investment (UCI) อื่นๆ และเงินฝากตามความหมายในสว่นที่ 3 ของหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม ทัง้นี ้เงินที่ลงทนุใน
หน่วยลงทนุประเภท UCITS และประเภท UCI รวมกนัทัง้สิน้จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินสทุธิ ในกรณีที่กองทนุ
ยอ่ยลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หลกัทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิอาจเปลี่ยนแปลงมากกว่าในกรณีที่
กองทนุยอ่ยลงทนุในหลกัทรัพย์นัน้ๆ โดยตรง เนื่องจากมลูคา่ของใบส าคญัแสดงสทิธิมีความผนัผวนมากกวา่ 

นอกจากนี ้เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์การลงทนุ กองทนุยอ่ยอาจเลอืกลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัอยู่เพียง
ตราสารตอ่ไปนี ้

 สญัญาออปชนัและสญัญาฟิวเจอร์ ซึง่มีหลกัทรัพย์ที่โอนสทิธิได้หรือตราสารตลาดเงินเป็นสนิทรัพย์อ้างอิง (options and 
 futures on transferable securities or money market instruments)  

 สญัญาฟิวเจอร์และสญัญาออปชนัซึง่อิงกบัดชันี (index futures and options)  

 สญัญาฟิวเจอร์ สญัญาออปชนั และสญัญาสวอปซึง่อิงกบัอตัราดอกเบีย้ (interest rate futures, options and swaps) 

 สญัญาเพอฟอร์แมนซ์ สวอป (performance swaps) 

 สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสญัญาออปชันซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ (forward currency 
 contracts and currency options) 

ทัง้นี ้ณ ขณะลงทนุกองทนุยอ่ยมีนโยบายที่จะลงทนุในหลกัทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่
ในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) หรือตราสารแหง่หนีท้ี่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated securities) 
และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่ต ่ากว่าอันดับความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-
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investment grade) แต่ละบริษัทและ/หรือรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 10%* ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนย่อย โดยการ
ค านวณอตัราสว่นดงักลา่วจะไม่นบัรวมอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีแผนจะน าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ภายในระยะเวลา 1 ปีเป็นอยา่งช้านบัแตว่นัออกหลกัทรัพย์และตราสาร (Pre-IPO)  

หมายเหต ุ:  

*  รายละเอียดประเภทและอตัราสว่นของหลกัทรัพย์ ตราสาร สญัญาที่กองทนุย่อยจะลงทนุหรือมีไว้ และหรือความเสี่ยง
ของกองทนุย่อย โปรดศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มของกองทนุย่อย NN (L) GREATER CHINA EQUITY 
(Master Fund) ได้ทัง้ English and French version ที่ https://www.nnip.comและ/หรือ ดไูด้จากฉบบัแปลของหนงัสือ 
ชีช้วนฉบบัเต็มของกองทนุยอ่ย (บางสว่น) ในภาคผนวก 2 ของหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุเปิด เกรธเธอร์ 
ไชนา่ 

ทัง้นี ้กองทุนจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ     

(2)  นอกจากการลงทนุข้างต้นแล้ว ส าหรับการลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ และ/หรืออตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยนเงิน  
และ/หรืออนัดบัความนา่เช่ือถือหรือเหตกุารณ์ที่มีผลต่อการช าระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้และ/หรือสินค้าหรือตวัแปรอื่นใดที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) และ/หรือกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่
คณะกรรมการก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น ตราสารแห่งหนี ้ 
และ/หรือเงินฝาก เป็นต้น 

ทัง้นี ้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured note) รวมถึงตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ากวา่ที่
สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และ
ตราสารทนุท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities)” 

(3)   นอกเหนือจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน ตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฎหมาย ประกาศก าหนดแก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น 

(4)  ในสภาวะปกติ กองทุนจะน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ /หรือการลงทุนในกองทุน NN (L) GREATER CHINA 
EQUITY ไมเ่หมาะสม เช่น การลงทนุในกองทนุดงักลา่วมีความผนัผวนอนัเนื่องมาจาก เกิดภยัพิบตัิ ภาวะสงคราม วิฤตทาง
เศรษฐกิจที่มีนยัส าคญัตอ่การลงทนุ อตัราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวน หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ
ภายในประเทศและหรือในประเทศอื่น ๆ ท่ีกองทนุไปลงทนุ หรือกองทนุในตา่งประเทศ (กองทนุหลกั) ถกูระงบัการสัง่ซือ้หรือ
ขายหนว่ยลงทนุ หรือถกูสัง่ปิดกองทนุเป็นการชัว่คราวหรือถาวรโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลในประเทศนัน้ๆ เป็นผู้ ให้ความเห็น  
หรือกรณีที่กองทุนหลกัดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุนหรือผู้ จัดการกองทุน และ/หรือกรณีที่กองทุนอยู่
ระหวา่งการเปลี่ยนโอนย้ายกองทนุหลกั เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาน าเงินลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมด
กลบัเข้ามาลงทนุในประเทศเป็นการชัว่คราว หรือถาวรโดยจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือมีการผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น เพื่อเป็น
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การรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้วและไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีก าหนดไว้ตามข้างต้น
ได้  อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ตามข้างต้นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

อนึง่ ในกรณีที่วงเงินลงทนุในต่างประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการลงทนุ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ และ/หรือในช่วงระยะก่อนเลกิโครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการสัง่ซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการ กองทนุอาจจ าเป็นต้องชะลอการลงทนุในต่างประเทศเป็นการชัว่คราว จึงอาจมีบาง
ขณะที่กองทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีก าหนดไว้ตามข้างต้นได้  

(5)  ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าการลงทนุในกองทนุ NN (L) GREATER CHINA EQUITY ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ
เช่น เมื่อผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายในการบริหาร
จดัการใกล้เคียงกนัติดตอ่กนัเป็นระยะเวลานานหรือต ่ากวา่ผลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศอื่นอยา่งเห็นได้ชดั และ/หรือ 
เมื่อพบวา่การบริหารจดัการของกองทนุต่างประเทศดงักลา่วไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของกองทนุย่อย (Master Fund) หรือ 
กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่ (กองทนุไทย) และ/หรือ เมื่อกองทนุต่างประเทศดงักลา่วกระท าความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงาน
ก ากับดูแลในประเทศนัน้ ๆ เป็นผู้ ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ และหรือวิธีปฏิบตัิตา่งๆ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเสยีผลประโยชน์ เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะน า
เงินลงทุนของกองทุนไปลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 
และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ ซึ่งอาจเป็นกองทนุต่างประเทศที่บริหารจดัการโดยผู้จดัการกองทนุกลุม่อื่นๆ ที่มิใช่
จดัตัง้และบริหารจดัการโดยบริษัท NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้วและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  ซึ่งการโอนย้ายกองทุนดงักล่าว บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว หรือทะยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่ง 
หนว่ยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุ และอาจสง่ผลให้กองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการ
ลงทนุท่ีก าหนดไว้ตามข้างต้นได้  

นอกจากนี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุน (Share Classes) เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย เช่น ในกรณีที่ประเภทของหน่วยลงทนุที่กองทนุลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด จน
อาจส่งผลกระทบต่อกองทุน เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้วและไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ  

(6)  ในกรณีที่กองทนุย่อย NN (L) GREATER CHINA EQUITY มีการลงทนุในหลกัทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของ
บริษัทท่ีมิได้จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแหง่หนีท้ี่ไมไ่ด้ รับการจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าอนัดบัความน่าเช่ือถือที่
สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade)ในอตัราสว่นท่ีมากกวา่ร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุย่อย (Master 
Fund) บริษัทจดัการจะปรับลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุย่อยดงักลา่ว เพื่อให้อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์ ตราสาร 
และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีท้ี่ไม่ได้ 
รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัที่ต ่ากว่า
อนัดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) มีอตัราสว่นไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่ ดงันี ้ 
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1)  บริษัทจดัการจะปรับลดสว่นการลงทนุในกองทนุยอ่ย NN (L) GREATER CHINA EQUITY (Master Fund) ภายใน 5 
วนัท าการนบัแตว่นัท่ีรับทราบข้อมลูการลงทนุหลกัทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีท้ี่ไม่ได้ รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) 
และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่ต ่ากว่าอันดับความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade) เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ 
หรือกรณีจ าเป็นและสมควร ที่ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้
โดยไมช่กัช้า  

2)  หากการด าเนินการปรับสดัส่วนการลงทุนในกองทุนย่อยในต่างประเทศข้างต้น มีผลท าให้การลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการพิจารณาคดัเลอืกกองทนุยอ่ยในตา่งประเทศกองทนุใหมเ่พื่อเป็น Master Fund แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุย่อย
ดงักลา่วจะมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า และ
มีคุณสมบัติตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่
ชกัช้า และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบตอ่ไป 

3)  หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการคดัเลอืกกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม ่เพื่อเป็น 
Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่าย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและส ารองค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือต่อจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย
แล้วทัง้หมด  

4)  ในกรณีที่บริษัทจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเปลีย่นกองทนุ Master Fund จะยกเว้นไมน่ าเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้
ซึง่ทรัพย์สนิในต่างประเทศ (offshore investment) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้
ในช่วงด าเนินการคดัเลอืกและเตรียมการลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม ่เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทนุ
ปลายทางเดิม หรือช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 

(7)  เนื่องจากเป็นกองทนุท่ีมีนโยบายเน้นลงทนุในตา่งประเทศ ฉะนัน้ การลงทนุของกองทนุอาจมีผลกระทบจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเข้ามาเก่ียวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจ าเป็นของการจัดหา การก าหนด
สดัสว่น ตลอดจนเลอืกสรรวิธีการป้องกนัความเสี่ยงอนัเกิดจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออตัราดอกเบีย้
ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ  

(8)  ในภาวะปกติเงินลงทนุของกองทนุสว่นใหญ่จะถกูน าไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศตามวตัถปุระสงค์หลกัของ
กองทนุตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว หากเป็นกรณีที่ 

- ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม  

- กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

- กรณีที่ไม่สามารถลงทนุและ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะลงทนุในกองทนุ NN (L) GREATER CHINA EQUITY หรือไม่
สามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทนุของโครงการได้อยา่งเหมาะสม 
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- กรณีที่กองทุนรวมมีจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้กองทุนเพื่อส่งเงินไป
ลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 

- กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 

- มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงในวนัท าการใดจนท าให้ไม่
สามารถลงทุนและ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ /หรือเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
3.4.  ลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมหนว่ยลงทนุท่ีเน้นลงทนุในหนว่ยลงทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund)  
 
3.5. การลงทนุในตา่งประเทศ  :     

ลงทนุในตา่งประเทศทัง้หมด (FIF ที่ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ถึง 100 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ) 
 
3.6.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทนุ : 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว  

อีกทัง้ บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อยา่งตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายได้มีประกาศก าหนด
หรือผอ่นผนัให้กองทนุรวมสามารถลงทนุได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย  

3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 

บริษัทจดัการอาจลงทนุในทรัพย์สนิในตา่งประเทศเพื่อกองทนุได้เทียบเทา่กบัประเภททรัพย์สนิในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที่ลงทนุต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 

(1)  มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลกัทรัพย์
เป็นสมาชิกของ WFE  

(2)  การลงทนุนัน้ต้องไมท่ าให้การจดัการกองทนุเบี่ยงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุและไม่
ท าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 

(3)  บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้  

(4)  มีข้อมลูทางด้านราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยเป็นราคาที่นา่เช่ือถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกัวิชาการอนั
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

(5)  มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ลงทุน (investor protection) ที่ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย  
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(6)  มีลกัษณะอื่นใดที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเพิ่มเติม 

ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 

 ประเภทของหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อการลงทนุ 

(ก)  ตราสารแห่งทนุต่างประเทศ ได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่เป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรือที่
เป็นกองทนุรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น   

ทัง้นี ้หนว่ยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศที่กองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์
และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
หรือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations 
of Exchange (WFE)  

(2)  ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีทรัพย์สนิท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุ
อาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีนโยบายการลงทนุในทองค าโดยตรง 

(3)  ในกรณีที่เป็นการลงทนุหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund)  หน่วยลงทนุที่จะ
ลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(4)  ต้องไมใ่ช่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

 ประเภทของหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อสภาพคลอ่ง และ/หรือเพื่อรอการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรือเพื่อ
อ านวยความสะดวกหรือป้องกนัปัญหาในการด าเนินงานในตา่งประเทศของกองทนุ และ/หรือเพื่อช าระคา่ใช้จ่าย 

(ข)  ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายใน
ตา่งประเทศหรือมีผู้ออกหรือคูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  อนัได้แก่   

(1.1)  พนัธบัตรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหวา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั  

(1.2)  พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท้ี่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั  

(2)  ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 

(2.1)  ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศ  

(2.2)  ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศที่มีอายตุราสารคงเหลอืไมเ่กินหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีลงทนุ  

(3)  ตราสารแห่งหนีอ้ื่น อนัได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของ
กองทนุรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหง่หนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.6.1 (ก) วรรคสอง โดยอนโุลม  
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(ค)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 3.6.1 (ก) และข้อ 3.6.1 (ข) (3) ซึ่ง 
หน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เห็นชอบ หรือผอ่นผนัให้ลงทนุได้ 

(ง)  เงินฝากระยะสัน้ในสถาบนัการเงิน หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near-cash) ระยะสัน้ที่สถาบนัการเงินเป็นผู้ ออก 
โดยสถาบนัการเงินดงักลา่วตัง้อยูใ่นประเทศที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินต่างประเทศ ทัง้นี ้ เงินฝากหรือตราสารที่
เที่ยบเท่าเงินสดให้หมายรวมถึง หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน  (money market fund) ด้วย ซึ่งการมีไว้ซึ่งเงินฝาก
หรือตราสารดงักล่าวต้องมีวัตถปุระสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการด าเนินงานในต่างประเทศของ
กองทนุ เช่น เพื่อรอการลงทนุ หรือเพื่อช าระคา่ใช้จ่าย เป็นต้น 

 ประเภทของหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อการลดความเสีย่ง (Hedging) 

(จ) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด และ/หรือที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม เห็นชอบ ผ่อนผนัให้ลงทนุได้ เช่น สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าหรือตวัแปร
เป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ และ/หรืออตัราดอกเบีย้ และ/หรืออตัราแลกเปลี่ยน และ/หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือ
หรือเหตกุารณ์ที่มีผลต่อการช าระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้เป็นต้น และ/หรือสินค้าหรือตวัแปรอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (Hedging)  

อนึ่ง บริษัทจัดการจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่วได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้ในการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบริษัทจดัการอาจเข้าเป็นคู่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่กระท าในศนูย์
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และนอกศนูย์สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (OTC) ได้ โดยหากเป็นคู่สญัญาที่กระท านอกศนูย์สญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า (OTC) คูส่ญัญาต้องเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

1.  สถาบนัการเงินหรือผู้ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2.  นิติบุคคลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่กระท านอกศูนย์ซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ World 
Federations of Exchange (WFE) และต้องมีอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้  
(investment grade) เทา่นัน้ 

3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade)  

4. นิติบคุคลอื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเพิ่มเติม  

 ประเภทของหลกัทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อการต่างๆ ข้างต้นและ/หรือการอื่น ๆ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เห็นชอบเพิ่มเติม 

(ฉ) ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั (ก) ถึง (จ) โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กรณีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ
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ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 
3.6.2  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุในประเทศ  นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หลกัที่กองทนุจะลงทนุข้างต้น 

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการส ารองเงินไว้
ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญา
เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ที่มีอายขุองตราสารหรือสญัญาต ่ากวา่ 1 ปี ได้แก่ 

(1)  ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  

(1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 
หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 

(1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้
ออก ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

1)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 

2)  อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ ค า้ประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & 
Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

(2)  ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่   

(ก)  ตัว๋เงินคลงั 

(ข)  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื่อ
การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั 

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ  เป็น 
ผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั 

ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐตา่งประเทศดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
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(2)  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคา
ซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(3)  เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)  ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade) เทา่นัน้ 

(ข)  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(ค)  ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่วไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่ 3 รายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

(2.3)  ตราสารท่ีเปลีย่นมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้  ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและ
หุ้นกู้ อนุพันธ์ ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ากัด หรือที่ออก
ภายใต้ข้อผกูพนัที่ก าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่
เป็นหลกัทรัพย์ที่ออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมน่ัน้ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็ม
มลูคา่ที่เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น   

ทัง้นี ้ตราสารที่เปลีย่นมือได้ดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  ตามที่ระบไุว้ใน
ข้อ 3.6.2 (ก) (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(2.4)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้ นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์  

(2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติ
บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์    

(2.6)  หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
หรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน ทัง้นี  ้บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

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

ทัง้นี ้การท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

1)  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นผู้ลงทนุตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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2)  หลกัทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่
ธนาคารแหง่ประเทศไทยท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

3)  ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยลกัษณะและ
สาระส าคญัของสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  

4)  ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ยืมตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

ในกรณีตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.2 (ก) เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้อง
อยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

นอกจากนี ้การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกันของบุคคลที่ก าหนดไว้ตาม ข้อ 3.6.2 (ก) ต้องเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกั
หลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(ข)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  ที่มีระยะเวลาการฝากเงินต ่ากวา่ 1 ปี   

(ค)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศก าหนด 

(ง)  ทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบั (ก) ถึง (ค) โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กรณีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
3.7.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม  :  

บริษัทจดัการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อยา่งไรก็ดี เนื่องจากเป็นกองทนุรวมที่เน้นลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุในตา่งประเทศ ซึง่กองทนุในตา่งประเทศจะมีการ
กระจายความเสี่ยงตามอตัราส่วนและข้อก าหนดในประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ๆ ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ดงันัน้ 
อัตราส่วนการลงทุนบางอัตราส่วนหรือทัง้หมดของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว อาจไม่เป็นไป ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดไว้ อนึ่ง ส าหรับการลงทนุในสว่นที่บริษัทด าเนินการบริหารจดัการเองโดยตรง การ
ด ารงอตัราสว่นการลงทนุจะเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. และหากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ก าหนดสัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ รายละเอียด
อตัราสว่นการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้  
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3.7.1  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ในตา่งประเทศ 

3.7.1.1  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีลกัษณะตามที่ก าหนดในข้อ 3.6.1 
(ก) วรรคสอง เช่น กองทนุ NN (L) GREATER CHINA EQUITY เพียงกองทนุรวมเดียว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ โดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

3.7.1.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.1 (ข)(1) ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
อยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมจ่ ากดั
อตัราสว่น 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึ่งระบเุวลา
แนน่อน (auto redemption) 

3.7.1.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1.2 เฉพาะที่มีอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสาร
ดงักล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ ไม่
เกินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้
ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto 
redemption) 

การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนัหรือคูส่ญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหลา่นัน้ 
รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.7.1.4  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามข้อ 3.6.1 ดงัต่อไปนี ้ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะ
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 

(1)  ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศตามข้อ 3.6.1 (ก)  

(2)  ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศตามข้อ 3.6.1 (ข) ในกรณีที่เป็นตราสารแห่งหนีป้ระเภทตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชน ให้
หมายความถึง ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชนท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(3)  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 

(4)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6.1 (จ) ที่คู่สัญญามีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade)  

3.7.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ20ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทุนหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
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(1)  ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 วรรคหนึ่ง ที่สถาบนัการเงินต่างประเทศรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา  

(2)  ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.7.1.4 วรรคหนึ่ง ที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบนัการเงิน
ตา่งประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 

3.7.1.6  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน 
หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

3.7.1.7  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
 ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2)  อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  

3.7.1.8  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวม
ของน า้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอัตราสว่นที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5  แล้วแตก่รณี ก็ได้ 

3.7.1.9  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่บคุคล
ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมส าหรับกองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2)  ธนาคารพาณิชย์ 

(3)  บริษัทเงินทนุ 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
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(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 

การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม 

(2)  ทรัพย์สินที่คู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้น ามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการของกองทนุรวมทีม่อีายุ
โครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

3.7.1.10 ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราส่วนที่
ก าหนดตามข้อ 3.7.1.9 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กินร้อยละ 
45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะค านวณอตัราสว่น
การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวโดยเฉลี่ยตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่า
เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคหนึง่แล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ  45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏิบตัิดงักลา่ว ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจัดการเลิก
กองทนุรวมนัน้ 

3.7.1.11 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเนื่องมาจากปัญหาความผนั
ผวนของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผนัต่อส านกังาน
เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผนัผวน
ดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.9 ได้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

3.7.1.12  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากระยะสัน้หรือตราสารระยะสัน้ที่เทียบเท่าเงินสด (near-cash) ใน
ตา่งประเทศตามข้อ 3.6.1 (ง) โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

3.7.1.13  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging) เพือ่
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทัง้หมดที่กองทนุมีอยู ่

3.7.1.14  การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามข้อ 
3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.6 (1)ให้นบัมลูคา่ที่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่มีหน้าที่ต้องช าระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
รวมค านวณในอตัราสว่นของบุคคลที่เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศูนย์ซือ้
ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อดงักลา่ว 

3.7.1.15  นอกจากการค านวณตามข้อ 3.7.1.14 บริษัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนที่ผู้ ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยจะค านวณอตัราสว่น
เสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจ
เป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าโดยให้
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ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ที่ใช้ในการค านวณเว้นแตใ่นกรณีที่เป็นสญัญา
ออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของสญัญา
ออปชนั 

3.7.1.16  ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจัดการจะค านวณอตัราส่วนที่ 
ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้  

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือก
ค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้การค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามวรรคหนึง่ จะท าได้ต่อเมื่อบุคคลดงักลา่วได้
ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับ
ผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

3.7.1.17  ในกรณีที่ตราสารแหง่หนี ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่
ก าหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งหนีน้ัน้ มีมูลค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวเนื่องจากตราสารแห่งหนีถู้กปรับลด
อนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่มีการ
ประกาศให้ทราบถึงเหตุดงักล่าวเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

3.7.1.18  ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
ก าหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น บริษัทจดัการจะยงัคงมี
ไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

3.7.1.19  ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้ นที่บริษัทใดเป็นผู้ ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2)  งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3)  กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้โดย
การลดสดัสว่นการถือหุ้น หรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ทัง้นี ้



 

กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่  19 
 

การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทนุได้มา
จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 

3.7.1.20  ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
ก าหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.9 ข้อ 3.7.1.17 ถึง 
ข้อ 3.7.1.19 นี ้และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้
ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบ
ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดงักล่าวไว้ที่
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

3.7.2  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น ในประเทศ 

ในสภาวะปกติ กองทนุจะด ารงอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศตามข้อ 3.7.2 อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่
สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ NN (L) GREATER CHINA EQUITY ไม่เหมาะสม 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาน าเงินลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศเป็นการชัว่คราวหรือ
ถาวร โดยจะลงทุนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น ดงันัน้ กองทนุจึง
อาจไมส่ามารถด ารงอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.2 ได้ อยา่งไรก็ดี กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นให้เป็นไปตามอตัราส่วนตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น  

3.7.2.1  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีเป็นการลงทนุในประเทศตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.6.2 มีมลูค่ารวมกนั
ทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

3.7.2.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.6.2 (ก) (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ 
ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

3.7.2.3  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (ก) (2.2) ที่มีอันดับความ
นา่เช่ือถืออยู่ใน 2 อนัดบัแรกหรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ ไม่
เกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึ่งระบเุวลา
แนน่อน (auto redemption) 

3.7.2.4  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2.3 สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก
หรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้
ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto 
redemption) 
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การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหลา่นัน้ 
รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 

3.7.2.5  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน ที่มีวตัถปุระสงค์
เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทัง้หมดที่กองทนุมีอยู่ 
 
3.7.2.6  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้
ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ค า้ประกันหรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะธนาคารหรือ
บริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.2 (ก)  

(2)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีระยะเวลาการฝากเงินต ่ากวา่ 1 ปี  

(3)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงิน ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging)  

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 

3.7.2.7  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(1)  ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.2 (ก) ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ 
(investment grade)    

(2)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อ 3.6.2 (ค) ที่คูส่ญัญามีอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถ
ลงทนุได้ (investment grade)  

ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามวรรคหนึง่ มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งหนี ้
ตามข้อ 3.6.2 (ก) (2.6) 

3.7.2.8  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2)  อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  

3.7.2.9  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวม
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ของน า้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 3.7.2.4 ข้อ 3.7.2.6 หรือข้อ 3.7.2.7 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 

3.7.2.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่บคุคล
ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมส าหรับกองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(2)  ธนาคารพาณิชย์ 
(3)  บริษัทเงินทนุ 
(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 

การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม 
(2)  ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้น ามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการของกองทนุรวมทีม่อีายุ
โครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

3.7.2.11  ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราส่วนที่
ก าหนดตามข้อ 3.7.2.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อย
ละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นีจ้ะค านวณอตัราสว่น
การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวโดยเฉลี่ยตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึ งวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่า
เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เมื่อบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ  45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบตัิดังกล่าว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัที่ได้รับรายงานจาก 
บริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจัดการเลิก 
กองทนุรวมนัน้ 

3.7.2.12  ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  อนัเนื่องมาจากปัญหาความผนั
ผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ในช่วงเวลาที่เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.2.10 ได้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
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3.7.2.13 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หนว่ยลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที่บริษัทจดัการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

(2)  ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

3.7.2.14  บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ ไม่
เกินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ค าวา่ “มลูคา่ธุรกรรม” ตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ 

3.7.2.15  บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 
20 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้การค านวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษัทจัดการค านวณโดยใช้มูลค่า
หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 

3.7.2.16  การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอัตราส่วนการลงทุนต าม 
ข้อ 3.7.2.4 ข้อ 3.7.2.6 และข้อ 3.7.2.7 ให้นบัมลูค่าที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
รวมค านวณในอตัราสว่นของบุคคลที่เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศูนย์ซือ้
ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อดงักลา่ว 

3.7.2.17  นอกจากการค านวณตามข้อ 3.7.2.16 แล้ว ให้บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณอตัราสว่น
เสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจ
เป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าโดยให้
ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ที่ใช้ในการค านวณเว้นแตใ่นกรณีที่เป็นสญัญา
ออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของสญัญา
ออปชนั 

3.7.2.18  ในการค านวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.2.4 ข้อ 3.7.2.6 และข้อ 3.7.2.7 ให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจัดการจะค านวณอตัราส่วนที่  
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอัตราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้  
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(2)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือก
ค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัหรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้การค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามวรรคหนึง่ จะท าได้ต่อเมื่อบคุคลดงักลา่วได้
ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับ
ผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

3.7.2.19  ในกรณีที่ตราสารแหง่หนี ้ในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที่
ก าหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งหนีน้ัน้ มีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตุที่ตราสารแห่งหนีถู้กปรับลด
อนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่มีการ
ประกาศให้ทราบถึงเหตุดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

3.7.2.20  ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าท าธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดใน  
ข้อ 3.7.2.15 หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักล่าวโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบวุนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ 

3.7.2.21  บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง
ไทย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบ
แสดงสทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วที่ก าหนดในข้อ 3.7.2 นี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุ
ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.7.2 ก็ได้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2)  ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ การนบัมูลค่าของของหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 

3.7.2.22 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
ก าหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น บริษัทจดัการจะยงัคงมี
ไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
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รวมทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่ว
ไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

3.7.2.23  ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม เมื่อรวมกนัทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2)  งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว  เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3)  กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้โดย
การลดสดัสว่นการถือหุ้น หรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ทัง้นี ้
การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้ นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทนุได้มา
จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 

3.7.2.24  ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
ก าหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.2.11 ข้อ 3.7.2.19  
ข้อ 3.7.2.20 ข้อ 3.7.2.22และข้อ 3.7.2.23 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัที่
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัท
จดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

3.7.2.25  ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฎเหตตุามหวัข้อ  “การเลิกโครงการจดัการกองทนุ
รวม” และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลกิกองทนุรวม” 

เง่ือนไขเพิ่มเติม : 

1.  กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่ เป็นกองทนุรวมหนว่ยลงทนุท่ีมีนโยบายการลงทนุ ที่จะน าเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ดงันัน้ อตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว อาจจะไม่เป็นไปตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนดไว้ แต่จะเป็นไปตามอตัราส่วน และข้อก าหนดในประเทศที่กองทุนรวม
ตา่งประเทศนัน้ ๆ ได้จดทะเบียนไว้ 

2.  ในภาวะปกติเงินลงทนุของกองทนุสว่นใหญ่จะถกูน าไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศตามวตัถปุระสงค์หลกัของ
กองทนุตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว โดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากเป็นกรณีที่ 

-  ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม  

-  กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินรับอนญุาตให้น าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
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-  กรณีที่ไมส่ามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการได้อยา่งเหมาะสม 

-  กรณีที่กองทนุรวมมีจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุเพื่อสง่เงินไป
ลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 

-  กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม  
 
4.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย  

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : กองทนุไมม่ีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
5.  การรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอื่น :  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไมส่ามารถ
ช าระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกันเพื่อกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือ
ลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 

5.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์  ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ณ วนัที่บริษัทจัดการได้บนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 

5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี  ้ บริษัทจดัการจะไม่น าทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีใ้น
โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแต่กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิ
ในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี  ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนินัน้ได้ และในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้ หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 

5.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ย
เงินคืนเป็นอยา่งอื่น 

5.1.4 เมื่อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว  ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับช าระหนีต้าม
ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 
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5.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อม
เหตุผลว่าในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่ าการถือหรือมีไว้ซึ่ง 
ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นใน
การรับช าระหนี ้ 

5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี  ้ บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สินดงักลา่วมารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วต่อไป
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วใน
โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่
สามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยทกุรายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่
หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอื่นที่ได้จากการรับช าระหนีก็้ได้   

ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทไมต้่องน าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม 
 
เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

-  ในการเฉลีย่เงินคืนในแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับช าระหนีไ้ม่คุ้ มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้งักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระ
คา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่า
เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีน้ัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนบริษัทจดัการอาจน าเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีด้งักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้  

-  บริษัทจัดการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลกัประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องกบัการรับช าระหนีด้้วยหลกัทรัพย์
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หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน ทัง้นี  ้เ ว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดย
ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
6.  ชื่อ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่ เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :  

6.1.  ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   

ที่อยู ่: เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท์ (02) 614-5588 โทรสาร (02) 632-4801-2  

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
6.2.  เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(1)  เมื่อบริษัทจดัการ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอกกลา่ว
ให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

(3)  ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทัง้นี ้ เนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ดงักล่าวต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจัดการทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5)  ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงาน
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้  

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนั 
ถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แล้วบริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั ทัง้นี ้เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่เป็นอยา่งอื่น  

(6)  ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการกองทุน  หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับกองทุนไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง 
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี  ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ ดูแล 
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

(7)  กรณีอื่น ๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เนื่องจากพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ ใน
กรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้อง 
ท าหน้าที่ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่การจดัการโอนทรัพย์สนิและเอกสารทัง้หมดของกองทนุนัน้
ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถท าหน้าที่ได้ทนัทีเว้นแต่บริษัทจดัการหรือผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมายจะมีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น  
 
6.3.  สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  

ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ (02) 614 - 5588 โทรสาร (02) 632-4801 - 2  

และ/หรือ ที่บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศต่างๆ และ/หรือ 
ผู้ รับฝากทรัพย์สนิใด ๆ และ/หรือตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะแตง่ตัง้ขึน้  
 
7.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ หรือนายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง  พิชญประสาธน์  
หรือนายเทอดทอง  เทพมงักร หรือนายอดุม  ธนรัูตน์พงศ์ หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ หรือนางสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้ หรือ 
นายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคงกลุ  

รายละเอียดเพิม่เตมิ (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ หรือนายวิชยั รุจิตานนท์  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
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โทร.0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 

หรือนายประวิทย์  ววิรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง  เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้ หรือ  
นายบรรจง  พิชญประสาธน์  หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคงกลุ หรือนายอดุม  ธนรัูตน์พงศ์ 
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร.0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
8.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน:  

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  

ที่อยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 786-2222   โทรสาร (02) 786-2377 
www.uobam.co.th  

หรือบคุคลอื่นที่ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย :  

ไมม่ี  

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้  
ผู้จดัจ าหนา่ยให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ 
 
10.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื :  

หมายเหต ุ: 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม หรือยกเลกิการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้ส านักงา น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่
เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ได้รับการแตง่ตัง้จะต้องปฏิบตัิงานได้
ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ปฏิบตัิหน้าที่อยูก่่อนแล้ว  

 
11.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไมม่ี  

http://www.uobam.co.th/
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หมายเหต ุ: 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทนุ ให้เป็นที่ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการหรือกองทุน
เพื่อให้ค าแนะน าในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุ  เพื่อให้บริหารจดัการกองทนุเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ที่ปรึกษาการลงทนุที่บริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้  จะไม่มี
อ านาจควบคมุการด าเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด โดยเมื่อบริษัทจดัการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาการลงทนุแล้ว บริษัทจดัการ
จะด าเนินการแจ้งช่ือที่ปรึกษาการลงทนุดงักลา่วไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 
 
12.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  

ไมม่ี  

หมายเหต ุ: 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ที่ปรึกษากองทุน อาทิเช่น  ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ให้เป็นที่ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้ค าแนะน าในเร่ืองต่างๆ แก่กองทุน 
เพื่อให้การบริหารจดัการกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  ที่ปรึกษากองทนุที่บริษัทจดัการ
อาจจะแตง่ตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้ จะไมม่ีอ านาจควบคมุการด าเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด โดยเมื่อบริษัทจดัการแตง่ตัง้
ที่ปรึกษากองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งช่ือที่ปรึกษาดงักลา่วไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 
 
13.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

13.1.  ช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และวนั
เวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

13.1.1  ช่องทางการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 บริษัทจดัการ  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 ATM   Internet Banking 
 Internet   ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ 
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 

13.1.2  วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ
ได้ โดยผา่น 

(ก)  บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ตามวนัและเวลา
ท าการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

(ข)  ระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ตลอด 24 ชัว่โมง 

(ค)  www.uobam.co.th ตลอด 24 ชัว่โมง 

ตัง้แตว่นัท่ี 8 กรกฎาคม 2552  เป็นต้นไป นอกจากนี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการ
ทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

http://www.uobam.co.th/


 

กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่  31 
 

13.1.3  วนัเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

ก)  กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

บริษัทจดัการจะท าการเปิดให้มีการจองซือ้หนว่ยลงทนุ “กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่” ในวนัท่ี – 17 กรกฎาคม 2552 ระหว่าง
เวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 15.30 น. 

ข)  กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 

ในกรณีที่เป็นการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  ผู้สัง่ซือ้สามารถ
ท าการสัง่ซือ้ได้จนถึงวนัท าการสดุท้ายของการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
 
13.2. วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

13.2.1  การก าหนดราคาขายหรือราคาสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ราคาขายหนว่ยลงทนุ   =  10 บาท + คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

13.2.2  วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

13.2.2.1  วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ก)  ขัน้ตอนและวิธีการ 

 กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

(1)  ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะรายสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ได้ตามวนัเวลาที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน โดยจะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นมลูคา่ไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท (สองพนับาท) [เป็นมลู
คา่ที่รวมคา่ธรรมเนียมแล้ว (ถ้ามี)]  

(2)  ผู้สัง่ซือ้จะต้องช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมจนเต็มตามจ านวนที่ซือ้พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน  

(3)  ส าหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิด
บญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อน  

 กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 

- โปรดศกึษารายละเอียดในข้อ 17 “การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” – 

ข)  การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

 กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

(1) ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์  หรือค าสัง่หกั
บญัชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อ
บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกัเพลนิจิต 
 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนหลงัสวน 
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 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 
  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสลีม ซอย 7 
 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาพหลโยธิน 
 ธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) สาขาเพชรบรีุ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนวิทย ุ
 ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) สาขาสขุมุวิท 
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ส านกัลมุพินี 
 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) สาขาสาทร 
 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ  

โดยระบช่ืุอ ที่อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์
ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอื่นท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขาย
ครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

(2)  หลงัจากที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้
หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะออกส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  

(3)  ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่
สัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่สามารถเรียก
เก็บเงินได้  

ในกรณีที่วนัท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ /หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุของผู้สัง่ซือ้นัน้  

ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ สัง่ซือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการ
ขายหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้  

(4)  ในการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบ
หนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม
อื่นท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการให้มีการหกักลบลบกนัก็ได้  

(5)  ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีได้ท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้วจะเพิกถอน
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(6)  บริษัทจดัการจะน าเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้
ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  
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 กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 

(1)  บริษัทจดัการจะน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของ 
“กองทนุเปิด ไทย เกรธเธอร์ ไชน่า” ซึ่งเป็นกองทนุเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัที่ที่ระบใุนใบค าสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุ   

โดยหากวนัท่ีที่ระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุนัน้ ตรงกบัวนัท าการสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุ กองทนุเปิด
ปลายทางจะได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุหลงัจากที่ได้ปิดการเสนอขายไปแล้ว 

อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามวนัที่ท่ีระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ        

(2)  บริษัทจดัการจะน าเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้
ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 

 
13.2.2.2  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยเร่ือง หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการในการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Interactive Voice Response)  

ก) ขัน้ตอนและวิธีการ  

กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

(1)  ผู้ที่มีความประสงค์ จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ 
จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ และหนงัสือ
ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายช่ือที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ 
ผู้จดัจ าหนา่ย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ผู้สัง่ซือ้ที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน จะต้องด าเนินการเปิดบญัชีกองทนุ 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องซือ้
หนว่ยลงทนุครัง้แรกผา่นบริษัทจดัการ ผู้จดัจ าหนา่ย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(2)  บริษัทจดัการจะด าเนินการจัดสง่รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื่อใช้ในการท ารายการผ่านระบบ  Premier IVR 
ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสัประจ าตวัต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบัและด าเนินการท ารายการ
ด้วยตนเองทกุครัง้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ อาทิเช่น ในกรณีที่มีการท ารายการผา่นระบบ Premier IVR 
ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ โดยมีการใช้รหสัประจ าตวัถกูต้องโดยบุคคลที่มิใช่เจ้าของรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท า
รายการผา่นทางระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ เป็นต้น  

(3)  ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ สามารถเปลีย่นแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ  Premier IVR ผ่าน
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  

(4)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันท าการซือ้หน่วยลงทุนและวนัหยุดท าการ 
จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจ าตัวผู้ ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลข
โทรศพัท์ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้  

(5)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินบาท โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่า 10,000 
บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ทัง้นี ้จะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ต่อครัง้ [เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขาย 
(Front-end Fee) แล้ว (ถ้ามี)]  
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(6)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่มีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษี
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง  

 กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 

-- โปรดศกึษารายละเอียดในข้อ 17 “การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” – 

ข)  การรับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

 กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

(1)  การท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ภายในเวลาที่ได้ระบไุว้ ในหนงัสอืแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ ในวนัท าการซือ้ให้ถือเป็น
รายการของวนัท าการซือ้นัน้  

บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  

(2)  ในกรณีที่การช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไม่สามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ที่
บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนีใ้นเขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการ
ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว เป็นรายการซือ้ในวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ (วนัท าการท่ีเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงิน
ฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี)้ โดยจะต้องเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

(3)  บริษัทจัดการ จะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้ สัง่ซือ้ ที่ได้ระบุไว้ใน
หนงัสือขอหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่เ งินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซือ้ได้
หรือรายการค าสัง่ซือ้ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะระงบั และ /หรือ
ยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  

(4)  ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ผู้ สั่งซื อ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนีก้ับ  
บริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสบัเปลี่ยนหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ของกองทนุรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมอื่น ที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการให้มีการหกักลบกนัก็ได้  

(5)  ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน และ ได้รับเอกสาร
หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว  

อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหกับัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
เทา่นัน้โดยเป็นคา่ธรรมเนียมตามอตัรา เง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  

 กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ * 

(1) บริษัทจดัการจะน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของ 
“กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วันท าการนับแต่วันที่ที่ปรากฏในการท ารายการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  

โดยหากวนัที่ที่ปรากฏในการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ Premier IVR ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของ
บริษัทจัดการ นัน้ ตรงกับวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดปลายทางจะได้รับช าระเงินค่าซือ้  
หนว่ยลงทนุหลงัจากที่ได้ปิดการเสนอขายไปแล้ว 
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อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามวนัที่ที่ปรากฏในการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ผา่นระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ        

โดยบริษัทจดัการจะยดึเวลาของการท ารายการผา่นระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ที่ใช้ใน
บริษัทจดัการเทา่นัน้ 

(2) บริษัทจดัการจะน าเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้
ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 

ค)  เง่ือนไขการใช้บริการผา่นระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ  

(1)  ในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผู้ สั่งซือ้จะต้องอ่านค าแนะน าของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขัน้ตอนการสั่งซือ้  
หนว่ยลงทนุผา่นระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ  

(2)  เมื่อผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท ารายการเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(3)  เอกสารใบบนัทึกรายการ ที่ออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณา จากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการ เป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบูรณ์และ
อ้างอิงได้  

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัที โดยไม่ต้องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ใน
กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  

(5)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  

13.2.2.3  วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ โดยการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์  

การช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ สามารถกระท าผา่น 2 ช่องทางหลกั คือ  

1) ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 

2) ผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone 
Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) 

ทัง้นี ้ผู้ สั่งซือ้ที่ท ารายการช าระเงินผ่านระบบนีไ้ด้ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุน  และ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ 
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนมาก่อน และมีรหสัประจ าตวัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (Unitholder ID) แล้ว     

ส าหรับผู้สัง่ซือ้ที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อนจะต้องด าเนินการเปิดบญัชี
กองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ เพื่อให้มี
เลขประจ าตวัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่จะใช้ในการท ารายการช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment   

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้มีความประสงค์จะมอบอ านาจให้บริษัทจดัการจดัท าค าสัง่ซือ้แทนตน ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอกแบบฟอร์ม “ค าขอ
ใช้บริการ Easy Pay และหนงัสือมอบอ านาจ” (บริการจดัท าค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการ) และน าสง่กลบัมายงั
บริษัทจดัการ 
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1)  การช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 

ก)  ขัน้ตอนและวิธีการ  

(1)  ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก “ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการช าระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in 
slip)” ซึ่งสามารถขอรับแบบฟอร์มดงักลา่วได้จากบริษัทจดัการ หรือสัง่พิมพ์จาก Website หรือระบบ Premier IVR ผ่าน
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ    

ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์ ของธนาคารพาณิชย์ดงัตอ่ไปนี ้   

 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)    
 ธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั (มหาชน)    
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)    
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับจ านวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ซือ้ของแต่ละธนาคาร จะเป็นไปตามข้อก าหนดในคู่มือและขัน้ตอนการช าระค่าซือ้
หนว่ยลงทนุผา่นช่องทาง Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึง่สามารถขอรับคูม่ือและขัน้ตอนดงักลา่วได้จากบริษัทจดัการ 
หรือสัง่พิมพ์ได้จาก www.uobam.co.th หรือระบบ Premier IVR ผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ 

หมายเหต ุ: กรณีช าระด้วยเช็คจะรับช าระเฉพาะเช็คของสาขาธนาคารท่ีอยูใ่นเขตหกับญัชีเดียวกบัสาขาของธนาคารพาณิชย์
ที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์เทา่นัน้  

ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือธนาคารที่เปิดให้บริการนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดย
ติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน 

ส าหรับผู้สัง่ซือ้ที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน จะต้องด าเนินการเปิดบญัชี
กองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ 

(2)  กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการช าระเงินพิเศษ (Subscription form / Special 
pay-in slip)” ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน เช่น ช่ือและเลขประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ เลขรหสัของกองทนุที่ต้องการซือ้ (มี
ระบใุนแบบฟอร์ม) จ านวนเงินท่ีต้องการซือ้ วิธีการช าระเงิน เป็นต้น 

(3)  ยื่น “ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการช าระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in slip)” ที่กรอก
ข้อมลูครบถ้วนแล้ว ผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ พร้อมทัง้ช าระคา่สัง่ซือ้เต็มจ านวนที่ซือ้     

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการจนถึงวนัท าการสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่
เวลาเปิดท าการของธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 15.30 น. 

(4)  เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารท ารายการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะเก็บเอกสารสว่นท่ี 2 (สว่นของธนาคาร) ไว้ และจะมอบคืน 
“ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการช าระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in slip) – สว่นที่ 1 (สว่นของ
ลกูค้า)” ให้กบัผู้สัง่ซือ้เพื่อเป็นหลกัฐานในการช าระเงิน     

(5) ผู้สัง่ซือ้จะต้องน าสง่“ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการช าระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in 
slip) – สว่นท่ี 1 (สว่นของลกูค้า)” ฉบบัจริงกลบัมายงับริษัทจดัการหรือสง่มาโดยทางโทรสารภายในวนัท่ีท ารายการ ทัง้นี ้เว้น
แต่ผู้สัง่ซือ้ได้กรอกแบบฟอร์ม “ค าขอใช้บริการ Easy Pay และหนงัสือมอบอ านาจ” (บริการจดัท าค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดย
บริษัทจดัการ) ให้กบัทางบริษัทจดัการไว้แล้ว 

http://www.uobam.co.th/
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(6)  ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามมลูค่าขัน้ต ่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ระบใุนโครงการ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากบริษัทจดัการ 

ข) การรับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ   

(1)  ผู้สัง่ซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้  โดยช าระเป็นเงินสด หรือเช็คของสาขา
ธนาคารที่อยู่ในเขตหกับญัชีเดียวกันกับสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ผู้สัง่ซือ้ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องลงวนัที่ที่
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ สัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้โดยระบช่ืุอ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศพัท์
ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็ค เพื่อความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

กรณีช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่ท าการซือ้
หนว่ยลงทนุนัน้ 

(2)  ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่สัง่ซือ้ไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที่วนัท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ /หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้  

ในกรณีที่เช็ค ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ สั่งซือ้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขาย 
หนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ 

(3)  ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน และได้รับเอกสาร
หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว อนึ่ง ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการดังกล่าว อาจมีภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยเป็น
คา่ธรรมเนียมตามอตัรา เง่ือนไขที่แตล่ะธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ 

2)  วิธีการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร     

ผู้สัง่ซือ้สามารถท าการช าระเงินผ่าน 5 ธนาคาร คือ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โดยผ่าน 
3 ช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้

 ผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM)   
 ผา่นระบบเทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) 
 ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) 

ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือธนาคารที่เปิดให้บริการนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดย
ติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน 

ก)  ขัน้ตอนและวิธีการ  

(1) ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก “ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการช าระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in 
slip)” ซึ่งสามารถขอรับแบบฟอร์มดงักลา่วได้จากบริษัทจดัการ หรือสั่งพิมพ์จาก Website หรือระบบ Premier IVR ผ่าน
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ    

(2)  กรณีช าระเงินผ่านเคร่ือง ATM ผู้สัง่ซือ้จะต้องท ารายการสัง่ซือ้ผ่านเคร่ือง ATM ของธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้ถือบตัร ATM 
ของธนาคารนัน้ๆ และปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบุบนหน้าจอของเคร่ือง ATM จนเสร็จสมบูรณ์ โดยระบุเลข
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ประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ เลขที่บญัชีธนาคารของกองทนุในการรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ รหสักองทนุ จ านวนเงินที่สัง่ซือ้ 
และข้อมลูอื่นท่ีก าหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทจดัการ 

เมื่อท ารายการเรียบร้อยแล้ว เคร่ือง ATM จะออกใบบนัทกึรายการให้ผู้สัง่ซือ้ โดยใบบนัทกึรายการดงักลา่วเป็นเพียงเอกสาร
บนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมถื่อเป็นหลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ 

(3) กรณีช าระเงินผา่นระบบเทเลโฟนแบงก์กิง้และระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ ผู้สัง่ซือ้จะต้องท ารายการสัง่ซือ้ผ่านบริการ
ของธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้มีบญัชีอยูเ่ทา่นัน้ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องสมคัรใช้บริการดงักลา่วกบัธนาคารตามขัน้ตอนการสมคัรใช้บริการ
ที่แต่ละธนาคารก าหนด เพื่อขอรับรหสัประจ าตวั ผู้ ใช้บริการออนไลน์ (USER ID) และรหสัผ่าน (Password) ที่ธนาคารจะ
เป็นผู้ออกให้หลงัจากธนาคารอนมุตัิการขอใช้บริการ    

ผู้สัง่ซือ้จะต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบดงักล่าวระบุจนเสร็จสมบูรณ์ โดยระบุรหสัประจ าตัวผู้ ใช้บริการ 
(USER ID) รหสัผา่น (Password) เลขประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Unitholder ID) เลขที่บญัชีธนาคารของกองทนุในการรับ
ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ รหสักองทนุ จ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้ และข้อมลูอื่นท่ีก าหนดโดยธนาคาร หรือบริษัทจดัการ 

เมื่อท ารายการเรียบร้อยแล้ว ผู้สัง่ซือ้สามารถสัง่พิมพ์ใบบนัทึกรายการได้จากระบบดงักลา่ว โดยใบบนัทึกรายการดงักลา่ว
เป็นเพียงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมถื่อเป็นหลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบูรณ์  

(4) ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามมลูค่าขัน้ต ่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ระบใุนโครงการ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากบริษัทจดัการ 

ส าหรับจ านวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ซือ้นัน้ จะขึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะธนาคาร 

(5) ผู้สัง่ซือ้จะต้องน าสง่ “ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ / แบบฟอร์มการช าระเงินพิเศษ (Subscription form / Special pay-in 
slip) - สว่นท่ี 1 (สว่นของลกูค้า)” ฉบบัจริงกลบัมายงับริษัทจดัการหรือสง่มาโดยทางโทรสารภายในวนัท่ีท ารายการ ทัง้นี ้เว้น
แต่ผู้สัง่ซือ้ได้กรอกแบบฟอร์ม “ค าขอใช้บริการ Easy Pay และหนงัสือมอบอ านาจ” (บริการจดัท าค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดย
บริษัทจดัการ) ให้กบัทางบริษัทจดัการไว้แล้ว 

ข) การรับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ทกุวนัท าการซือ้หนว่ยลงทนุและวนัหยดุท าการ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัสดุท้ายที่เปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่
บริษัทจดัการ เป็นหลกัฐานในการท ารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้    

(2)  ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่สัง่ซือ้ไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท าการ สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที่วนัท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ /หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้  

ในกรณีที่เช็ค ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ 
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(3)  ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน  และได้รับเอกสาร
หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบริการดงักลา่ว อาจมีภาระคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องของธนาคาร โดย
เป็นคา่ธรรมเนียมตามอตัรา เง่ือนไขที่แตล่ะธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ 

ค) เง่ือนไขการใช้บริการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร 

(1)  ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางอิเลคโทรนิกส์นัน้ๆ  

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณี
พิเศษ  

(2)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเคร่ือง ATM หรือที่สัง่พิมพ์จากระบบเทเลโฟนแบงก์กิง้ หรือระบบอินเทอร์เน็ต
แบงก์กิง้นัน้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ ไมถื่อเป็นหลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้  

(3)  ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใด บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ ดงักลา่วแล้วแตก่รณี 

13.2.2.4 วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ทาง 
www.uobam.co.th  

ก) ขัน้ตอนและวิธีการ 

 กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

(1)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบค าขอใช้บริการ Premier Online และใบค าขอหักบัญชีเงินฝากอตัโนมตัิ ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดได้จาก 
www.uobam.co.th และน าสง่กลบัมายงับริษัทจดัการ  

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน จะต้องด าเนินการเปิด
บญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 13.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ 
และจะต้องซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรกผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้เมื่อผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ส่งเอกสารการสมคัร Premier Online ครบถ้วนแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการจัดสง่รหสั
ประจ าตวั Premier Online ในการเข้าระบบให้ โดยผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถเข้าไปดรูายละเอียดบญัชีของตนได้ แต่ยงัไม่
สามารถท ารายการได้ จนกวา่ใบค าขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิจะได้รับการอนมุตัิจากธนาคารเจ้าของบญัชี 

(2) บริษัทจัดการจะด าเนินการสง่ใบค าขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิที่ผู้สัง่ซือ้ได้กรอกไว้ไปยงัธนาคารเจ้าของบญัชีเพื่อ
ตรวจสอบและด าเนินการ และเมื่อได้รับการยืนยนักลบัมาจากธนาคารเจ้าของบญัชีแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งการ
อนมุตัิให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบและสามารถท ารายการผา่น Premier Online ได้ 

(3)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันท าการซือ้หน่วยลงทุนและวนัหยุดท าการ 
จนถึงเวลา 15.00 น. ของวนัสดุท้ายที่เปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

(4)  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินบาท โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10,000 
บาท (หนึง่หมื่นบาท) [เป็นมลูค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) แล้ว (ถ้ามี)] ทัง้นี ้จะต้องไม่เกิน 5,000,000 
บาท (ห้าล้านบาท) ตอ่ครัง้  

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/
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 กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  

-- โปรดศกึษารายละเอียดในข้อ 17 “การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” -- 

ข) การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

(1)  การท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลาที่ได้ระบไุว้ในคูม่ือการใช้บริการ ในวนัท าการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนั
ท าการซือ้นัน้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิง โดยบริษัทจดัการจะยดึเวลาของการท ารายการทางอินเตอร์เน็ตตามเวลาของระบบที่ใช้ใน
บริษัทจดัการเทา่นัน้  

(2)  ในกรณีที่การช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผา่นเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝาก ที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนีไ้ด้ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
ดังกล่าว เป็นรายการซือ้ในวันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (วันท าการที่เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากที่ 
บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี)้ โดยจะต้องเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

(3)  บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ที่ได้
ระบุไว้ในใบค าขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหกัเงินค่าซือ้  
หน่วยลงทุนได้หรือรายการค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สมบรูณ์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการหรือผู้สบัสนุนการขาย
และรับซือ้คืน (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่จะระงบั และ/หรือยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถใช้
บริการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  
(4)  ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ผู้ สั่งซื อ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนีก้ับ  
บริษัทจดัการไมไ่ด้ เว้นแตผู่้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่น ที่
บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการให้มีการหักกลบกนัก็ได้  

(5)  ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน และได้รับเอกสาร
หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว  

อนึง่ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
เทา่นัน้ โดยเป็นคา่ธรรมเนียมตามอตัรา เง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร 

(6)  ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่ได้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิกถอน
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(7)  บริษัทจดัการจะน าเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้
ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 

 กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  

(1)  บริษัทจดัการจะน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของ 
“กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วันท าการนับแต่วันที่ที่ปรากฏในการท ารายการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นระบบ Premier Online 
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โดยหากวนัท่ีที่ปรากฏในการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบ Premier Online นัน้ ตรงกบัวนัท าการสดุท้ายของ
การเสนอขายหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดปลายทางจะได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุหลงัจากที่ได้ปิดการเสนอขายไปแล้ว 

อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามวนัที่ที่ปรากฏในการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ผา่นระบบ Premier Online 

โดยบริษัทจดัการจะยดึเวลาของการท ารายการทางอินเตอร์เน็ตตามเวลาของระบบท่ีใช้ในบริษัทจดัการเทา่นัน้ 

(2) บริษัทจดัการจะน าเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้
ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 

ค)  เง่ือนไขการใช้บริการผา่นระบบ Premier Online 

(1) ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบ Premier Online ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบ
ขัน้ตอน 

(2) เมื่อผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท ารายการเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า 
ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว แล้วแตก่รณี  

(4)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ ท่ีจะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนปิดการให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

หมายเหตุ :  

วิธีการหรือช่องทางการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิดและ /หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทุก
ช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทกุแห่ง
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
13.3.  การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

(1)  บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ดงันี ้

ก)  กรณีสัง่ซือ้ปกติ 

จดัสรรตามจ านวนที่สัง่ซือ้ และได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว  

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรร
หนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์  

ข)  กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 

จดัสรรตามจ านวนที่สัง่ซือ้ ตามที่ได้ระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

ยกเว้น :- 
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-ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการ
กองทนุที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่ว  บริษัทจดัการจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ดงันี ้

ก) กรณีสัง่ซือ้ปกติ 
พิจารณาตามวนัท่ีสัง่ซือ้ และได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว  

ข) กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 

พิจารณาตามวนัท่ีสัง่ซือ้ โดยถือเอาวนัท่ีที่ระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้ในวนัเดียวกันและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจดัการจะจัดสรรตามสดัสว่นจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ซือ้  

-ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือช่ือเสียง
หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่น
หรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  

(2)  สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 
13.4. การคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีตา่ง ๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดดงัตอ่ไปนี  ้ 

(1)  กรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่า ทัง้หมดหรือบางส่วน 
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างลา่ง  

บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วันสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุน อนึ่ง ส าหรับดอกเบีย้และหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะน ารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ  

(2) กรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ตามกรณีดงัตอ่ไปนี ้   

(2.1)  ในกรณีที่ไมส่ามารถจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย  

(2.2)  ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน  
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืน
เงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระ
ดอกเบีย้ในอตัราที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด โดยเร่ิมนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลา
นัน้ จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการช าระเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน ทัง้นี ้เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั 
สัง่การเป็นอยา่งอื่น  
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(3)  กรณีที่สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก กองทนุไม่สามารถระดมทนุและ/หรือลงทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือปัจจยัอื่นใด บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะยตุิโครงการ  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้สทิธิยตุิโครงการ บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่เงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุคืนพร้อม
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้
หนว่ยลงทนุ  
 
13.5. เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุและ/หรือการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

13.5.1  บริษัทจดัการถือวา่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ท าการศกึษา เข้าใจและยินดีที่จะปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขตา่ง ๆ ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนนีแ้ล้ว 

13.5.2  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่มีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีตา่ง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 

13.5.3  บริษัทจดัการอาจท าการปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 13 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก” ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เช่น เปลี่ยนแปลงวิธีการสั่งซือ้ เปลี่ยนแปลงช่ือเอกสาร การเพิ่มเติม
เปลีย่นแปลงช่องทางการสัง่ซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ โดยจะติดประกาศ 
ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 

13.5.4  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยรายใดรายหนึง่ อาจมีผลท าให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหนว่ยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(2)  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุของโครงการ
ตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(3)  กรณีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลให้จ านวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจ านวนวงเงินที่บริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้
น าไปลงทนุ ณ ตา่งประเทศ จนอาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ 
ซึง่มีนโยบายที่จะน าเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ  

(4)  กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์หรือตลาด
หลกัทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบปฏิบัติข้อก าหนด เง่ือนไข และ /หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับวงเงินรับอนุญาต  
และ/หรือวงเงินคงเหลือที่บริษัทจัดการได้รับอนญุาตให้สามารถน าไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลกัของกองทุน ซึ่งมีนโยบายที่จะน าเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน
ตา่งประเทศ 

(5)  กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริงหรือไมค่รบถ้วน 
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(6)  กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หนว่ยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมโ่ปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น  

(7)  บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือกรณีที่บริษัทจัดการคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือมีการเคลื่อนไหวทางด้านสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน สภาพเศรษฐกิจ และ /หรือการแถลงข่าว หรือการ
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ จากผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ซึ่งจะกระทบต่อการลงทุนของกองทนุ เป็นต้น 
ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

(8)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิกการขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกนีห้ากคาดการณ์ได้วา่ การระดมเงินทนุ การจดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุ ณ ขณะนัน้ ๆ ไมเ่หมาะสม และ/หรือไม่
เป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลกิการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
13.6  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแตบ่ริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร)  

(1)  กรณีบคุคลธรรมดา  

(1.1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือ  

(1.2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือ  

(1.3)  ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีบคุคลตา่งด้าว)  

(1.4) ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2)  กรณีนิติบคุคล  

(2.1) ส าเนาหนงัสอืรับรองแสดงการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และเง่ือนไขหรือช่ือผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล เช่น 
หนงัสอืรับรองบริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบับริษัท พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(2.2) ส าเนาประกาศ ค าสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการแต่งตัง้บคุคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล
นัน้ ๆ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(2.3) ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2.4) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึง่ หากหนงัสอืมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ฉบบัส าเนาดงักลา่วจะต้องลงนาม
รับรองโดยผู้มอบอ านาจด้วย 

(2.5) ตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

(2.6) ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(2.7) ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
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(3)  กรณีเป็นบคุคล และ/หรือนิติบคุคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบคุคล ห้างหุ้นสว่นไม่จดทะเบียน นิติบคุคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร  
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์  
 Telephone-Banking  Internet Banking   
 บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 

14.1. วนัเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ทกุวนัท าการขายหนว่ยลงทนุ  ระหวา่งเวลา......................ถึง.......................(จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน) 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท ารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ระหวา่งเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้การ
ท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้การท ารายการภายหลงัเวลาที่ก าหนด จะถือ
เป็นรายการของวนัท าการถดัไป  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการท ารายการของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที่ ปรากฏอยู่ที่
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เลื่อนการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย
คืน/ สบัเปลีย่น และ/หรือการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการ
ทราบหรือรู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยทราบไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนมีการปรับเปลีย่น อยา่งไรก็
ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบลว่งหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือ
สถานการณ์การลงทนุไมเ่หมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยเร็วที่สดุ โดยประกาศไว้ ณ 
สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
14.2.  วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และราคาขายหนว่ยลงทนุ 

14.2.1 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ /หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีกองทุน  
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 14.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอใช้บริการอื่น ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 

14.2.2 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

-ไมก่ าหนด - 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมลูคา่ไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท (สองพนับาท) หรือ
ตามที่บริษัทจดัการก าหนดเป็นอยา่งอื่น 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3 วันท าการ ณ สถานที่ท าการของ 
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ราคาขายหนว่ยลงทนุ  

ราคาขายหนว่ยลงทนุ   =  มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุ  
บวกด้วย  สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ามี)  
บวกด้วย  คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากที่มีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจัดการจะใช้มูลค่า  
หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ ซึ่ง
จะเป็นมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(2) วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และ/หรือใบ
ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลาท าการ
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

14.2.3 การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางที่บริษัทจดัการก าหนด 

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื 
(ถ้ามี) ส าหรับมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ และจ านวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
หนงัสอืชีช้วน และ/หรือคูม่ือการใช้บริการของแตล่ะระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การท า
รายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ที่
บริษัทจดัการประกาศก าหนด อาทิเช่น 

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

- ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet 
Banking) หรือ 

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักลา่วข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุก
ช่องทาง ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคูม่ือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียด ข้อก าหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทจัดการได้ประกาศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแตล่ะระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมา
ก่อน และ/หรือได้รับอนมุตัิการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึ่ง
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
14.3. การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

14.3.1 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) หรือช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถช าระผ่าน 2 ช่องทางหลกั 
คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone 
Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด โดยวิธีการให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในคูม่ือการใช้บริการ 

14.3.2 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หกั
บญัชีธนาคาร ช าระผ่านบตัรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ โดย ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี  ้โดยระบช่ืุอ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

14.3.3  ในการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมอื่นท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการอาจด าเนินการให้มีการหกักลบลบ
กนัก็ได้  

14.3.4 ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น  

- เช็ค ดราฟต์ หรือผา่นบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือวา่วนัท่ีระบใุนใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับ
รายงานการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนจากผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็นวันที่สั่งซือ้หน่วยลงทุน โดย 
บริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระผา่นบตัรเครดิตดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเลือ่นวนัสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้   

-กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ภายใต้การบริหารจดัการ (กองทนุต้นทาง) มาเข้า
กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า (กองทนุปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจดัการจะถือว่าวนัที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเป็นวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางมาช าระค่าซือ้
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีที่ระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

14.3.5  บริษัทจดัการจะน าเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อ
การนี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
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14.4. การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

14.4.1  การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วจะท าในวนัท าการถัดจากวนัที่มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่สัง่ซือ้ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตาม
จ านวนแล้ว  

อนึง่ ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับช าระบริษัทจดัการจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :-  

- ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ
จดัการกองทนุท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการ
จะจัดสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่  
ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวน ในกรณีที่มีการ
สัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่
สัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้  

14.4.2  ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรร  
หนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซือ้หนว่ยทราบลว่งหน้า  

14.4.3  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับช าระจากผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 

14.4.4  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซือ้หน่วยลงทุนของ  
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
14.5  การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย เฉพาะผู้สัง่ซือ้ 
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท าการขายหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นของเงินค่าซือ้หน่วย ลงทนุ อนึ่ง ส าหรับดอกเบีย้
และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะน ารวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ 
 
14.6. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแตบ่ริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร)  

14.6.1  กรณีบคุคลธรรมดา 

(1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2)  ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 

(3)  ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 

14.6.2  กรณีนิติบคุคล 

(1)  ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(2)  ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(3)  ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจ ากดั หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงรายช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือผู้ เป็น
เจ้าของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการก าหนด พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(4)  ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(5)  ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(6)  ส าเนาหนงัสือรับรองของบริษัท หนงัสือมอบอ านาจ ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการ
แตง่ตัง้บคุคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

(7)  ส าเนาหนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึง่หากหนงัสอืมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ฉบบัส าเนาดงักลา่วจะต้องลงนาม
รับรองโดยผู้มอบอ านาจด้วย 

(8)  ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม 

14.6.3  กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม /ทดแทน ตามที่
เห็นสมควร 
 
14.7  เง่ือนไขการซือ้หนว่ยลงทนุ  

14.7.1  บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ศึกษา และยินดีที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
และ/หรือหนงัสอืชีช้วนแล้ว  

14.7.2  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่ง
เอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ในรูปแบบข้อมลูทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความจ านงไว้ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ส าหรับหนงัสอืรับรองสิทธิ
ในหนว่ยลงทนุท่ีได้รับผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความจ านงไว้ ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุตามปกติได้ 

อนึง่ กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความจ านงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานตา่งๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใดวิธีหนึ่ง
ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจัดสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายตา่งๆ ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวิธีที่ได้แสดงความจ านงไว้
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เทา่นัน้ จนกวา่จะมีค าสัง่เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมลูเก่ียวกบั
กองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความจ านงไว้กบับริษัทจดัการ 

14.7.3  ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีได้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิก
ถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

14.7.4  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่มีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 

14.7.5  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ US Person 

14.7.6  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือ
ปฏิเสธที่จะให้ค าแนะน าการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยรายใดรายหนึง่ อาจมีผลท าให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหนว่ยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(2)  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจ านวนเงินทนุของโครงการตามที่
ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(3)  กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4)  กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อก าหนดของ 
บริษัทจดัการ อาทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุปฏิเสธที่จะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้ค าแนะน าที่
สอดรับกบัระดบัความเสีย่งของกองทนุรวม  และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทนุในกองทนุที่มีระดบัความเสี่ยงสงู
กวา่ระดบัความเสีย่งที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมย่ินยอม/ไมใ่ห้ค ายืนยนัรับทราบถึงระดบัความ
เสีย่งที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว และ/หรือกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้น าสง่เอกสารหลักฐานประกอบการ
ซือ้หนว่ยตามที่ก าหนด เป็นต้น 

(5) กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนั
กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบัการฟอกเงินหรือการ
ก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถกูกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถกูด าเนินคดี และ/หรือ เป็นบคุคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชี
รายช่ือผู้กระท าผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว   

(6)  กรณีที่ปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 18 “การเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ย ลงทนุ” ข้อ 19 
“การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือ ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ” ข้อ 20 “การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
หรือ ข้อ 24 “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง”  

(7)  บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษา
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ผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ  
บริษัทจดัการเป็นหลกั  

(8)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิกการ
ขายหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้วา่ การจัดตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุ ณ ขณะนัน้ๆ 
ไมเ่หมาะสม และ/หรือไมเ่ป็นประโยชน์โดยรวมตอ่นกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลกิการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินค่าจอง
ซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  

14.7.7  กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจ านวนเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ซือ้
หน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะ
ติดประกาศ ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้ สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/
หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  

15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  

 หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ            ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ  

15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

(1) โครงการจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ท าการบนัทกึช่ือผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามรายละเอียดใน “ใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุและ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” และ “ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ” เมื่อผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ครบถ้วนแล้ว  

ในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิด
บญัชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี  หากผู้สัง่ซือ้ประสงค์เป็นอย่างอื่น 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร  

(2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี” ทุกครัง้ที่มีการ
สั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยล งทุนและจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัท าการถดัจากวนัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือภายใน 7 วนัท าการ
นบัแตว่นัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุในช่วงการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการ
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เสนอขายครัง้แรก อนึง่ เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบ
ให้แล้วแตก่รณี  

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ และ/หรือบริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลอืของหนว่ยลงทนุที่ปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการที่เป็น
ปัจจุบนัและถกูต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีในหนงัสอืรับรองสทิธิที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รับการปรับปรุง
รายการให้เป็นปัจจุบนั ณ วนัท าการสดุท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามรายช่ือที่ปรากฏอยู่ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการสดุท้ายของไตรมาสนัน้ๆ  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดมีจ านวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเหลือต ่ากว่า 500 หน่วย นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
และ/หรือบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสง่รายงานดงักลา่ว  

(4) ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชีและบัญชีนัน้ไม่มีการติดต่อใช้ บริการเป็น
เวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใด ๆ  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะใน
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ เพื่อน าไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน โดย  
ผู้ ร้องขอจะต้องด าเนินการดงันี ้:-  

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

(5.2) ยื่นใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 23 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม”  

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนใ ห้กับผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอ ส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกจ านวน  
หน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุส าหรับหน่วยลงทุน
จ านวนเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที่ออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก าหนดซึ่งจะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั
บริษัทจัดการและประทบัตราส าคญั หรือจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันายทะเบียนหน่วยลงทุน  
และ/หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ท าได้ จึง
จะถือวา่ใบหนว่ยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย  
 
16.  การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

16.1  ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 บริษัทจดัการ                       ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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 Internet  บริการขายผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ 
 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 
 
16.2 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 

รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

16.2.1  การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ครบถ้วนชดัเจน 

16.2.2 มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

- ไมก่ าหนด - 

16.2.3  ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   =  มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

  หกัด้วยสว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ามี)  
 หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ(Back-end Fee) (ถ้ามี)  

บริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืน โดย
มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

16.2.4  การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นช่องทางที่บริษัทจดัการก าหนด 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีต้องการขายคืนหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ 
หรือส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ส าหรับมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน และจ านวนเงิน
สงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน และ/หรือคูม่ือการใช้บริการของแตล่ะระบบ 
และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การท ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการ หรือสง่ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมายงับริษัทจดัการผ่านทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศก าหนด  

นอกจากช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการยงัเปิดให้มีช่องทางอื่นๆ อาทิเช่น  

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

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการขายผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิด และ /หรือไม่เปิดให้บริการครบทุก
ช่องทาง ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจัดการ  
และ/หรือสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุสามารถ
ศึกษารายละเอียด ข้อก าหนด และเง่ือนไขต่าง ๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทได้ประกาศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ ถือ  

http://www.uobam.co.th/
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หน่วยลงทนุมาก่อน และ/หรือได้รับอนุมตัิการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิของธนาคารพาณิชย์ 
และ/หรือค าขอใช้บริการ Easy Pay เป็นต้น   

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึ่ง
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
16.3  ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  

ทกุวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  ระหวา่งเวลา......................ถึง.......................(จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน) 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท ารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ ระหวา่งเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้การ
ท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้การท ารายการภายหลงัเวลาที่ก าหนด จะถือ
เป็นรายการของวนัท าการถดัไป  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการท ารายการของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 
อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เลื่อนการสง่ค าสัง่ซือ้/ขาย
คืน/ สบัเปลีย่น และ/หรือการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลี่ยนลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการ
ทราบหรือรู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยทราบไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนมีการปรับเปลีย่น อย่างไรก็
ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบลว่งหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือ
สถานการณ์การลงทนุไมเ่หมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยเร็วที่สดุ โดยประกาศไว้ ณ 
สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
16.4  การขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 

ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 16.3 ประกอบ  

 
16.5  การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

16.5.1  บริษัทจัดการจะด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืน  
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือน าสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้  

16.5.2  สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลู
การสัง่ซือ้/ขายหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

16.5.3  บริษัทจดัการจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในวนัท าการถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้  
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16.6  เง่ือนไขการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

16.6.1  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท าการศึกษา และยินดีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนแล้ว 

16.6.2  ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัผู้ เสีย
ภาษีอากร หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

16.6.3  ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะท า
การยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

16.6.4  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรือจ านวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบค าสัง่ขายคืน 
หนว่ยลงทนุมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุและ/หรือจ านวนเงินท่ีปรากฎในการบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการ
จะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏตามที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  

16.6.5  เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการ
ได้เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณ์และ  
อ้างอิงได้ 

16.6.6  กรณีเปลีย่นแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   

บริษัทจดัการอาจท าการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับค าสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาการสง่ค าสัง่
ลว่งหน้าตา่งไปจากเดิม เช่น หากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ได้ท าการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การท าการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาท าการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ท าการขยาย 
หรือลดระยะเวลาในการท าการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาท าการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง /เปลี่ยนแปลงระบบการ
โอนเงินระหวา่งประเทศ เป็นต้น  

16.6.7  กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีที่เอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2)  กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ท าการขายคืนหน่วยลงทุนยงัมิได้น าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายที่ประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุจะต้องน าสง่เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะท าการขาย
คืนหนว่ยลงทนุได้ 

(3) กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยงัมิได้ท าการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ
น าสง่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4)  กรณีที่มีค าสัง่จากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  มีค าสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

16.6.8  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีใบหนว่ยลงทนุท่ีนายทะเบียนหนว่ยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ตามข้อ 15 “การออก
และสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ” หากจะขายคืนหนว่ยลงทนุจ านวนดงักลา่วจะต้องน าใบหนว่ยลงทนุมาสง่มอบ
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คืนแก่บริษัทจดัการเพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน 
จึงจะขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้ 

เง่ือนไขอื่น :  

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 16 “การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 16  “การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ 
ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม
ดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
17.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  บริการสบัเปลีย่นผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  
 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 
 
17.1  เง่ือนไขการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือหนงัสอืชีช้วน  

โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วนีจ้ะถกูหกั
คา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยจะต้องเป็น
กองทุนเปิดที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนว่าสามารถท าการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนได้เท่านัน้ ทัง้นี  ้การสับเปลี่ยน 
หนว่ยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 

ทัง้นี ้การในท ารายการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหนว่ย/ผู้ลงทนุสามารถท ารายการสบัเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการท า
รายการภายใต้ผู้ ถือหนว่ยบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหนว่ยเดียวกนัเทา่นัน้ บริษัทจดัการไมอ่นญุาติให้มีการสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

อนึ่ง ในการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ท าการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ 
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีที่ไมส่ามารถท ารายการสบัเปลีย่นได้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัระบบงานของตวัแทนที่ท าการเปิดบญัชีของ
ผู้ ถือหนว่ยเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเ ปิดภายใต้การบริหารของ 
บริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า (“กองทนุเปิดปลายทาง”) และ/หรือ การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยังกองทุนเปิดอื่นภายใต้การบริหารจัดการของ 
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บริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วน 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงกองทนุที่สามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจดัการ
เห็นว่าการหยุดรับค าสัง่สัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสดุ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุ นเปิดและผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
17.2  วนัเวลาท าการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวนัและเวลาในการสง่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้
เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของ
ทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
17.3  การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

ในการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนจะก าหนด
ราคาขายและราคารับซือ้ ดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  
การก าหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุของวนัท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หกัด้วยค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) 

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  
การค านวณราคาสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ ณ วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัที่
บริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายและราคารับซือ้ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
17.4  วิธีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

วิธีหรือช่องทางการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกันกับการส่งค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืน  
หนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือ
เง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
17.5  การคืนเงินคา่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ” และข้อ 14.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ” 

เง่ือนไขอื่น : 

เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 17 “การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” 
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธที่จะ
ให้ค าแนะน าการลงทุนในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ ถือ  
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต.  
และ/หรือตามข้อก าหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อ
ประกอบการให้ค าแนะน าที่สอดรับกับระดบัความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยน 
หนว่ยลงทนุไปลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเสีย่งสงูกวา่ระดบัความเสีย่งที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยอมรับได้ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ไม่ยินยอม/ไม่ให้ค ายืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ /หรือกรณีที่ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุไมไ่ด้น าสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนด เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 17 “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะ
ติดประกาศ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
18.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

18.1  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ  

(2)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่ว
อยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  
 
18.2  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ดงักล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และ
คิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

ทัง้นี ้การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 18.1 หรือ 18.2 ให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  

(2)  แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
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(3)  แจ้งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลือ่น และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 18.2 ต่อส านกังานโดย
พลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 
19. การไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน:  

19.1  บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน 
หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไม่เกินหนึ่งวนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน  

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่ว
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้ 
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
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3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข)  บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั  

เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 19.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยน  
หนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไมข่าย ไมรั่บซือ้
คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 19.1 (1), (2) หรือ (3) ข้างต้น ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสั่ ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบโดย
พลนั  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามข้อ 19.1 (1), (2) และ (3) ข้างต้น เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทุน
รวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน 
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือ
รับซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 
19.2  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค า
สัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหนว่ยลงทนุท่ี
ไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซือ้ หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขาย  
หนว่ยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไป
ให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
19.3  ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุท า
การของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน และค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุส าหรับ
วนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไมน้่อยกว่าห้าวนัท าการ
ก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้มี
ประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
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20.  การหยุดรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุ
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 
21.  การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน  และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีก าหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และ
เป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 60 วนั 
 
22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื   
(ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) :  

เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) มีดงัตอ่ไปนี ้ 

22.1. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  

(ก) สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

ในการจดัการกองทนุบริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี  ้ 

(1) การบริหารกองทนุ  

(1.1)  ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้แรก  

(1.2)  จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือ 
หน่วยลงทุน พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ประกาศไว้ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(1.3)  น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่ระบไุว้ภายใต้ข้อ 3.6 “ประเภทของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุ” และซือ้ขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุของกองทนุ  

(1.4)  ด าเนินการเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยแล้ว หรือลด หรือยกเลกิหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน  
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(1.5)  ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(1.6)  จดัสรรผลก าไรของกองทนุเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีที่ก าหนดไว้ในข้อ 26 “การก าหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุ  

(1.7)  สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสัง่ซือ้-ขายคืนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.8)  สงวนสทิธิที่จะหยดุการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.9)  สงวนสทิธิที่จะเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.10) สงวนสิทธิที่จะรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนั แทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสาร
แหง่หนีต้ามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.11) สงวนสทิธิที่จะช าระคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินได้ 

(1.12) สงวนสิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตัิตามมติของคณะที่ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ  
และ/หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอนัสมควรเช่ือได้ว่ามติดังกล่าว ขดั ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย  

(1.13) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที่จ าเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(1.14) เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือ วิธีจดัการกองทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(1.15) กระท านิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(1.16) ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นเพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(1.17) ด าเนินการเลกิกองทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ  

(2)  การรับและจ่ายเงินของกองทนุ  

จดัให้มีการรับและจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด จากและให้แก่ผู้ ถือหนว่ย ลงทนุและกองทนุ ให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม”  

(3)  การแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อการจดัการกองทนุ  

(3.1)  จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุซึ่งมีคุณสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และ
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปลี่ยน
ผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  
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(3.2)  แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ ก าหนด  

(3.3)  จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุที่มีคณุสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

(3.4)  แต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทัง้นี  ้โดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(3.5)  แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  

(3.6)  แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่กองทนุ อาทิเช่น ผู้ที่ได้รับมอบหมายการจดัการลงทนุในต่างประเทศ ที่
ปรึกษาการลงทนุ ที่ปรึกษากองทนุ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมลู ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical 
Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร  

(4)  การด าเนินการอื่น ๆ  

(4.1)  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

(4.2)  จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศ ก าหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(4.3)  จดัท ารายงานเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทนุรวมทุกรอบปีบญัชี ซึ่งมีสาระตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิน้ปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มี
รายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้  และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุร้องขอ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการเลอืกจดัท าและสง่รายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการสง่รายงานเพื่อ
แสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี   

(4.4)  จดัท ารายงานเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทนุรวมเปิดทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่งมี
สาระตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว 
และบริษัทจดัการจะจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดั
ส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมเลือกจดัท าและสง่รายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบญัชีบริษัทจดัการจะได้รับยกเว้นไม่
ต้องจดัท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับปีบญัชีนัน้ 

(4.5)  จัดท าหนงัสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ  วนัสิน้ปีบญัชี และส่งให้แก่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
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(4.6)  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติม
จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้ว ทัง้หมดของกองทนุ ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้  

(4.7)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยเสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดใน
กรณีที่หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูท าลาย  

(4.8)  จดัท าข้อมลูการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุเฉลีย่ในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสบิสองเดือน
ของรอบระยะเวลาบญัชี หากบริษัทจดัการไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้ในโครงการพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจดัการเห็นสมควรภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาดงักลา่ว 

(4.9) จดัท ารายงานอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 
วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราที่ก าหนด  

(4.10) หน้าที่อื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  

22.1 (ข) เง่ือนไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ  

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้และเมื่อได้รับการอนุมตัิ หรือ เห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

1)  เมื่อสิน้สดุระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

2)  เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจ านวน 
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ มีมติให้เปลีย่นบริษัทจดัการ และมีการแตง่ตัง้บริษัทจดัการ
รายใหม่ขึน้ในเวลาใด ๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัทจัดการทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

3)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การด าเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะปฎิบัติหน้าที่ต่อไป  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจดัการกองทนุต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป (ลาออก) โดยที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องด าเนินการ
จัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อท าหน้าที่จดัการกองทุน
ตามที่ระบไุว้ในโครงการแทนบริษัทจดัการภายในระยะเวลาไมเ่กิน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ  

ในการเปลีย่นตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก็ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน โดยบริษัทจดัการจะปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปจนกวา่
จะมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการได้ท าการบอกกลา่วการลาออกจากการเป็น
บริษัทจดัการตามข้อ (3) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แต่กองทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่สามารถจดัหาบริษัทจดัการกองทนุ
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รวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการได้ท าการบอกกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิก
โครงการโดยถือวา่การด าเนินการดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว  
 
22.2. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

(1)  สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1.1)  ได้รับคา่ธรรมเนียมตามที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้  

(1.2)  บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(2)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(2.1)  ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด  

(2.2)  ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิของลกูค้าอื่นจนกวา่จะจดทะเบียนยกเลกิกองทนุ รับเงินต่างๆ ที่กองทนุจะพึงได้รับจากการจดัตัง้
และด าเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่ายหรือ
เวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทนุ และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุ ตลอดจนดแูล
การเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ  

(2.3)  จดัให้มีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย สง่มอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับ
ช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเมื่อเห็นวา่หลกัฐานถกูต้องแล้ว  

(2.4) รับรองความถูกต้องในจ านวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ถือ  
หน่วยลงทนุ ตามจ านวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนและจ านวนหน่วยลงทนุที่ถูกยกเลิก
จากการขายคืนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในแตล่ะวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(2.5)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เนื่องจากมีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2.6)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนหากเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถ
จ าหนา่ยจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผลหรือไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ
ได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(2.7)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในกรณีที่บริษัทจดัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมก าหนด  

(2.8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ ตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่
วิธีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่  
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(2.9)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง โดย
ธุรกรรมนัน้ไมม่ีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื่นท่ีไมเ่ป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการท าธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 

(2.10)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัแทนการช าระหนี ้
ด้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ 

(2.11)  ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจัดการกองทนุของบริษัทจดัการ เพื่อประกอบกบัข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจดัการเป็นผู้จดัหาใน
การจดัท ารายงานดงันี ้ 

1)  รายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว  

2)  รายงานทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(2.12)  รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และราคาขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ และการค านวณหนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่ลดลงจากการขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเมื่อ
เห็นวา่ถกูต้องแล้ว  

(2.13) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบีย้ 
การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดย
ทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์  

(2.15)  จดัท ารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

1)  รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอื่น ๆ  

2)  จดัท าบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  

3)  จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ และรับรองความถกูต้อง  

4)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุ  

5)  จดัท างบกระทบยอดส าหรับบญัชีเงินฝากที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้มีอ านาจลงนาม 

(2.16)  แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัอื่นใดที่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่วจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทนุ  

(2.17)  จดัท ารายงานเสนอตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท า
การหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุหรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายใน 5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ รู้ถึงเหตกุารณ์ ดงักลา่ว  

(2.18)  ด าเนินการสอดสอ่งดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุตามที่เห็นสมควร ทัง้นีจ้ะต้องไม่
เข้ามามีอ านาจตอ่การตดัสนิใจและการด าเนินงานของบริษัทจดัการ  
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(2.19)  ด าเนินการฟ้องร้องบังคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้
เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2.20)  ในกรณีที่มีการเลกิโครงการ หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมื่อผู้ช าระบญัชีได้จดทะเบียนเลกิกองทนุกบัส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะ
รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

(2.21)  ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องท าหน้าที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนนัน้ 
ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จสิน้และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถท าหน้าที่ได้ทนัที เว้นแต่บริษัทจดัการหรือผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมายจะมีค าสัง่เป็นอยา่งอื่น  

(2.22)  แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานที่ได้ให้ความเห็นชอบหรือที่ได้ให้การรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดยพลนั  

(2.23)  ท าการรับรองในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องอนัมีสาเหตุเนื่องมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น 
จากราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  

(2.24)  ท าการรับรองรายละเอียดโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  

(2.25)  ท าการรับรองผลการนบัมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวน  
หนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

(2.26)  ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องดูแลการด ารงจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
ก าหนด และในกรณีที่จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่
ด าเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าที่ต้องรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(2.27)  ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศใดซึ่งจะต้องมีการช าระราคาและสง่มอบในประเทศนัน้ 
หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศนัน้ ผู้ดูแลผลประโยชน์อาจท าสญัญาแต่งตัง้ผู้ รับ
ฝากทรัพย์สนิในประเทศนัน้ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดได้ ทัง้นี ้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากบริษัทจดัการก่อน 

(2.28) หน้าที่อื่นใดที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นหน้าที่ที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องกระท า ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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(2.29)  ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 
 
22.3.  สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) :  

(1)  สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1.1)  ได้รับคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ (ถ้ามี) 
ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

(1.2)  บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วโดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(2.1)  ให้จดัวางเอกสารเผยแพร่ ณ ส านกังานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกบักองทนุ 
รวมทัง้ด าเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุรวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจ าเป็น  

(2.2)  แจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบั
กองทนุ  

(2.3)  รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บตัรประชาชน บตัรข้าราชการ วา่ตรงกบัช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ
ในการท าธุรกรรมกบัของกองทนุ  

(2.5) รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขที่ระบใุน
โครงการ  

(2.6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ สง่มอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบั
ภาษี และเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

(2.7) คืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามค าสัง่บริษัทจดัการ  

(2.8) ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการแจ้งหรือติดตอ่กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อมีความจ าเป็นที่
จะต้องแจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อมีเหตจุ าเป็นอื่นใด  

(2.9) ท าการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น  

(2.10) ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  

(2.11) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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22.4. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตวัแทนจ าหนา่ย :  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ (ถ้ามี) 
 
22.5. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทนุ :  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ (ถ้ามี) 
 
22.6. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทนุ/ที่ปรึกษาอื่น ๆ :  

(1)  สทิธิของที่ปรึกษากองทนุ  

ที่ปรึกษากองทนุจะได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุในการปฏิบตัิหน้าที่ ตามที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ที่ปรึกษากองทนุ  

(2)  หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทนุ  

(2.1)  ให้ค าแนะน าและข้อเสนอในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งจะเน้นให้
ค าปรึกษากองทนุ และสอดสอ่งดแูลการบริหารจดัการกองทนุในสว่นของการลงทนุในตา่งประเทศเป็นหลกั โดยจะรับผิดชอบ
ในการเสนอ แนวทาง แผนการลงทนุในต่างประเทศ ตลอดจนรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการลงทนุของ
กองทนุ  

(2.2)  ปฏิบตัิการอื่น ๆ ตามที่ระบไุว้ในสญัญา และ/หรือเพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทนุ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขัดต่อพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เก่ียวข้อง  

(2.3)  หน้าที่อื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ ก าหนด  
 
22.7.  สทิธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

- ไมม่ี - เนื่องจากไมใ่ช่กองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุตา่งประเทศ (Country Fund) 
 
23.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  

23.1. คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

23.1.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front- End Fee)  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  

ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  

คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ =   มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ   
   คณูด้วย   อตัราคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 

23.1.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back - End Fee)  

- ไมม่ี - 
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23.1.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) 

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า 

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 

ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  

- คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาออก 

- ไมม่ี –  

23.1.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรือเศษของ 
2,000 หนว่ย โดยจ านวนเงินสงูสดุที่เรียกเก็บจากผู้โอนจะต้องไมเ่กิน 25,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจาก
ผู้โอนในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  

23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  

ในอตัรา 50 บาท ตอ่รายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บจะมีประกาศให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อย
กวา่ 3 วนัท าการ  

23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ  

- ไมม่ี - 

23.1.7.  อื่น ๆ ระบ ุ:  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น  

(1)  ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนช่ือ - สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ ถือ 
หน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึ่งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียน  
หนว่ยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ  

(2)  คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบียนหนว่ยลงทุนในอตัรา 1,000 บาท ตอ่รายการ  

(3)  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามที่จ่ายจริง  

(4)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียน  
หนว่ยลงทนุด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ผู้ ถือหนว่ยร้องขอ ตามที่จ่ายจริง  

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในข้อ 23.1 ข้างต้นนี ้เป็นอตัราที่ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือ
ภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั ทัง้ที่กองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา  
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23.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

23.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

อตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

อนึ่ง กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทุนที่ลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลกัทรัพย์ซึ่งสะท้อนอยู่ในมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว และในทางปฎิบตัิอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วคืนบางสว่นจากกองทนุในต่างประเทศ ทัง้นี ้จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

23.2.2.  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มที่เก่ียวเนื่องกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee) ตามที่จ่ายจริง 

23.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี :  

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

23.2.4  คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  

- ไมม่ี – 

23.2.5  คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย :  

- ไมม่ี - 

23.2.6  คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุ :  

(1)  คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง แต่
ทัง้นี ้ไมเ่กิน 2,500,000 บาท  

(2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการน าเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ติดตอ่กบัผู้จดัการหลกั เช่น คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่โทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าประกนัการเดินทาง 
เป็นต้น  

(3) ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เก่ียวข้องทัง้ใน
ประเทศไทย และตา่งประเทศ (ถ้ามี)  

(4) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทนุ และจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิของกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ที่ปรึกษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทนุ เป็นต้น  
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(5) ค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ ารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจ าปี เป็น
ภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี)  

(6) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  

(7) คา่ที่ปรึกษากองทนุ เรียกเก็บในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิหกัด้วยหนีส้นิก่อนหกัคา่ธรรมเนียม
การจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(8) คา่ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายในการวา่จ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบคุคลอื่นใดที่กองทนุ
ได้แตง่ตัง้ขึน้  

(9) ค่าจัดท า จัดพิมพ์ แบบฟอร์มค าขอใช้บริการกองทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักองทนุ  

(10)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพันธ์ หรือค่าสื่อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนา
การแนะน ากองทนุ เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง แตท่ัง้นีจ้ะไมเ่กิน 1,000,000 บาทตอ่ปีบญัชี  

(11) ค่าจัดท า ค่าพิมพ์หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดือนและรายงานประจ าปีถึง ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุ 

(12) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ในหนงัสอืพิมพ์รายวนัหรือสิง่พิมพ์อื่นใด  

(13) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทัง้ในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

(14) คา่ใช้จ่าย และ/หรือคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ ค่าประกนัความเสี่ยงเนื่องจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน และ /หรือ อตัราดอกเบีย้ทัง้ที่เกิดขึน้ใน
ประเทศไทย และตา่งประเทศ เป็นต้น  

(15) คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดี เพื่อการรับ
ช าระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุ และ/หรือคา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าสัง่จาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และ/หรือ คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสทิธิของกองทนุ เป็นต้น 

(16) คา่จดัเตรียมรายงานต่าง ๆ ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย
หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือสมาคม หรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  

(17) ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จัดพิมพ์ และจัดสง่หนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ขา่วสารถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
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(18) ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ ถือหน่ว ยลงทุน การขอมติผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น  

(19)  คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  

(20) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ เช่น ค่าธรรม เนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น  

(21) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่ง ๆ คา่อากรแสตมป์คา่ไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรส าหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุ คา่พาหนะ คา่จดทะเบียนกบัผู้มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้คา่ใช้จ่ายและ/หรือคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่ก่ียวเนื่อง
กับการ จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนที่
นอกเหนอืไปจากที่ได้ระบไุว้ในข้อ 23.2.2 “คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น  

(22) คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (Failed Trade)  

(23) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการช าระบญัชี และเลกิกองทนุ 

(24) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องจากการรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที่
กองทนุรวมได้รับท่ีดินจากการช าระหนีห้รือสทิธิเรียกร้อง 

(25) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักองทนุ  
 
หมายเหต ุ:  

-คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดซึง่เรียกเก็บจากกองทนุรวม เมื่อรวมกนัแล้วไมเ่กินร้อยละ 5 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด  

หมายเหต ุ: การก าหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการประมาณการจาก มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
ณ ต้นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่างปี มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้ลดลงอย่างมีนยัส าคญั และสง่ผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  
ถวัเฉลีย่ระหวา่งงวดลดลง อาจท าให้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บเมื่อค านวณเป็นอตัราร้อยละต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวดเกินกวา่อตัราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการค านวณในฐานมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิที่แตกตา่งกนั โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายจากกองทนุรวมในอตัราที่เพิ่มขึน้แตอ่ยา่งใด โดย
ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บหรือตดัจ่ายเงินเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดของกองทนุเพิ่มอีก ยกเว้นในสว่นของ
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมผู้สอบ
บญัชี และคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือคา่ธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการปฏิบัติตาม
ประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

- การเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามข้อ 23.2.1  

(1) ในกรณีที่กองทนุรวมมีมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุน้อยกว่า 
50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการเป็นอตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิ หรือมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมเทา่นัน้ 
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(2) ในกรณีที่มลูคา่ของกองทนุรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมมีมลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ล้านบาท หาก
ตอ่มากองทนุรวมดงักลา่วมีมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุลดลงเหลอื
น้อยกวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(2.1) ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สงูกว่าร้อยละของ
คา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณ
ตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ 

(2.2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอตัราที่แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราที่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใด
ท านองเดียวกนั ทัง้ที่กองทนุเป็นผู้ รับภาระ หรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา  

- บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 และ 23.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหัก
คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุในแต่ละวนัเป็นฐาน
ค านวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน  หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร 

- บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.2 ทุกวนั โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินหกัด้วยหนีส้ินก่อนหกัค่าธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุในแตล่ะวนัเป็นฐานค านวณ แต่จะเรียก
เก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทนุตามที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตามระยะเวลาที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร 

- คา่ใช้จ่ายข้อ 23.2.4 – 23.2.5 และข้อ 23.2.6 (1) – (13)  จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามที่จ่ายจริง โดย
ในทางบญัชี บริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุเฉลี่ยเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนัน้ 
หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.6 (15) – (25) จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชี
บริษัทจดัการ จะตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี อนึ่ง หากมีการ
เปลีย่นแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั ทัง้ที่กองทนุเป็น 
ผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงการรับรู้ภาษีตา่งๆ ดงักลา่ว 
โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

 
23.3. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

23.3.1  การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในโครงการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อตัราที่ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” นีโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อย่างไรก็ดี  ในการ
เรียกเก็บ เพิ่ม หรือลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม ดงักล่าวข้างต้นนี ้บริษัทจัดการจะท าการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของ
บริษัทจดัการ  
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23.3.2  การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเพิ่ม/ลดคา่ธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี    

บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 

(1.1)  ประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2)  ติดประกาศไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ   

(2)   กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเกินกวา่ร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ระบไุว้ในโครงการ
ภายในระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจดัการจะกระท าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    
 
(3)  กรณีที่บริษัทจดัการจะเปลีย่นแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการจะติดประกาศคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทกุแห่ง
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ   

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
 
24. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

24.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา 
หนว่ยลงทนุ  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1)  ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่
กองทุนหลกัหยุดท าการท าให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าที่ต้องใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า 
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาที่ขอผ่อนผนั บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่า
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ในทนัทีที่บริษัทจดัการได้รับราคาหรือมลูค่าดงักลา่วของกองทนุหลกัโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูราคาหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั  



 

กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่  76 
 

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน 
ท าการถดัไป เว้นแตใ่นกรณีที่กองทนุหลกัหยดุท าการท าให้บริษัทจดัการไมไ่ด้รับราคาหรือมลูคา่ที่ต้องใช้ในการค านวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาที่ขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะค านวณราคาขาย  
หนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ในทนัทีที่บริษัทจดัการได้รับราคาหรือมลูคา่ดงักลา่วของกองทนุหลกัโดยไมช่กัช้า 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูราคาหรือมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั โดยในการค านวณราคา
ขาย หรือราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคาดงักลา่ว 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายใน 3 
วนัท าการถดัไป เว้นแตใ่นกรณีที่กองทนุหลกัหยดุท าการท าให้บริษัทจดัการไม่ได้รับราคาหรือมลูค่าที่ต้องใช้ในการค านวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาที่ขอผ่อนผนั บริษัทจดัการจะประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทนัทีที่บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดงักล่าวของ
กองทนุหลกัโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 
(2.4) ประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วนัท าการถดัไป เว้นแตใ่นกรณีที่กองทนุหลกัหยดุท าการท าให้บริษัทจดัการไมไ่ด้รับราคาหรือมลูคา่ที่ต้องใช้ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาที่ขอผ่อนผนั บริษัทจดัการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในทนัทีที่บริษัทจดัการได้รับราคาหรือมลูค่าดงักลา่วของกองทนุหลกั
โดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่า
ยุติธรรมของกองทุนหลกัของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่  
บริษัทจดัการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหลง่ที่มาของข้อมลูดงักลา่วข้างต้นให้เหมาะสม ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และต้องไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สมาคมบริษัทจดัการก าหนด และ/หรือประกาศอื่นที่เก่ียวข้อง 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการที่
ค านวณนัน้  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่า
หนว่ยลงทนุภายใน 4 วนัท าการถดัไปก็ได้   

การประกาศมลูคา่และราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) ข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
(www.uobam.co.th) และจดัให้มีข้อมลูประกาศดงักลา่วข้างต้นไว้ ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่ง
ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุใช้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  

ทัง้นี  ้บ ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(www.uobam.co.th) เช่น หนงัสอืพิมพ์รายวนั เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/
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หนว่ยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ
และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล  

(3.2)  ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับ
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อ
ใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

(3.3)  ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดั ทศนิยมต าแหน่งที่ 
5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2)  

(3.4)  ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แตจ่ะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิด  

4. บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด เมื่อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย รับซือ้คืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) เมื่อมีเหตทุี่บริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

เง่ือนไขพิเศษ : 

1.  เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มหลกัทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็น
หลกัทรัพย์ที่มิได้ท าการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายคลอ่งอื่น ๆ หรือหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ ดงันัน้ ตราสารที่กองทนุลงทนุอาจ
ไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่า
หลกัทรัพย์ที่กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบนัทึกบญัชี การบนัทึกมูลค่าหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคา
ตลาดของหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ ในพอร์ตการลงทนุ เป็นไปได้ยาก และอาจไมเ่ป็นปัจจบุนั  

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ หนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายประกาศ
ก าหนด  

2.  การค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิกรณีที่วนัท าการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศ 

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคาซือ้คืนหน่วยลงทนุ) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
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สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเป็นวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ และ/หรือกองทุนหลกั และ/หรือตวัแทนขาย
ของกองทนุหลกั โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

3.  อตัราแลกเปลีย่นที่ใช้ในการค านวณการก าหนดมลูคา่หลกัทรัพย์ที่เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  

บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยใช้
อตัราแลกเปลีย่นที่เหมาะสม ซึง่เป็นอตัราแลกเปลีย่นที่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั  

4. การปิดรับค าสัง่ซือ้ขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศ เพื่อบนัทึกรายการและค านวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ  

เนื่องจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ จะต้องท ารายการซือ้ขายตราสาร
ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือบริษัทจัดการต่างประเทศ หรือตัวแทน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) ดงันัน้ การส่งข้อมลูการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยนัการซือ้ขายตราสาร และ/หรือ
กองทนุให้บริษัทจดัการจึงต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกบัการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครัง้
การยืนยนัรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทุนเหลา่นีต้ลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึ่งจะน ามาใช้ในการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้จะได้มาในวนัท าการถัดไป ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดให้มีการค านวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ส าหรับแต่ละสิน้วนัท าการในสิน้วนัท าการนัน้ ๆ เอง หรืออาจจะก าหนดให้มีการค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุส าหรับแตล่ะสิน้วนัท าการภายใน 2 วนัท าการถดัไปแทนก็ได้ ทัง้นี ้ภายใต้ความเห็นชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ โดยที่การบนัทกึรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศส าหรับแต่ละกรณี
โดยปกติจะเป็นดงันี ้ 

(ก)  กรณีที่บริษัทจดัการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของในแต่ละสิน้วนัท าการ โดยบริษัทจดัการจะปิดรับการบนัทึกค า
สัง่ซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุในเวลา 16.30 น. ของวนัท่ีมีรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุ กลา่วคือ  

- หากบริษัทจดัการได้รับข้อมลูรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุที่เกิดขึน้และใบยืนยนัการซือ้ขายตราสาร และ/หรือ
กองทุนในวนัท าการนัน้ภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบนัทึกรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทุนดงักล่าว
ภายในวนัท าการนัน้ ๆ และถือวา่เป็นรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุของวนัท าการนัน้  

-หากบริษัทจดัการได้รับข้อมลูรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุที่เกิดขึน้และใบยืนยนัการซือ้ขายตราสาร และ/หรือ
กองทนุในวนัท าการนัน้ภายหลงัเวลา 16.30 น. บริษัทจดัการจะบนัทึกรายการซือ้หรือขายตราสาร และ/หรือกองทนุที่ได้รับ
มาดงักลา่วในวนัท าการถดัไป โดยจะถือวา่เป็นรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุของวนัท าการถดัไปแทน  

(ข)  กรณีที่บริษัทจดัการตกลงที่จะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะสิน้วนัท าการภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

บริษัทจดัการจะถือวา่รายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุทัง้หมดที่เกิดขึน้ในแต่ละวนัท าการนัน้ (T Date) เป็นรายการ
ซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันท าการนัน้ ๆ (T Date) ทัง้สิน้ ทัง้นีต้ามรายการที่ระบุในใบยืนยนัการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ณ วนัท าการซือ้ขาย (T Date) โดยไมค่ านงึวา่บริษัทจดัการได้รับข้อมลูดงักลา่วก่อนหรือหลงัเวลา 16.30 น.  

5. การหยดุค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ  

เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ /หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ /หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดค านวณ และไม่ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เมื่อบริษัทจดัการเห็นว่ามีเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์
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ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ค านวณได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที่มีเหตุการณ์อื่นใด ตามที่ได้รับการผ่อนผนัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่บริษัทจดัการจะยื่นขอผอ่นผนัจากส านกังานก่อนเป็นรายกรณี 

 (1)  เมื่อตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดทางการอื่นใด ที่หลกัทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ท าการ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตามที่นอกเหนือจากการปิดท าการตามปกติหรือต้องหยุดการด าเนินการอนัเป็นปกติลงชั่วขณะ 
หรือ  

(2)  เมื่อปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีที่การท ารายการ ซือ้-ขาย หลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ 
ถกูจ ากดั หรือ ถกูระงบั ในการท ารายการ (restricted and suspended) หรือ  

(3)  เมื่อปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีที่ การท ารายการ ฝาก-ถอน โอนเงิน ในบญัชีที่กองทนุเป็นเจ้าของ หรือ การท ารายการ 
ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน-โอน หลกัทรัพย์ที่กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(4)  เมื่อระบบการติดตอ่ – สือ่สารตา่งๆ และ/หรือ ระบบงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการค านวณ หรือ การหามลูค่าสินทรัพย์ 
และ/หรือ หลกัทรัพย์อื่นใด รวมถึงเงินฝากที่กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้ 
บริษัทจดัการไมส่ามารถท าการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(5) เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตกุารณ์ไม่ปกติอื่นใด อนัเป็ น
ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ในด้านตา่งๆ ของกองทนุ หรือ ตอ่สนิทรัพย์ตา่งๆ ที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้กองทนุ
ไมส่ามารถ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน โอน-ย้าย สนิทรัพย์ตา่งๆ ได้ อยา่งปกติ หรือ  

(6) และเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีนัยส าคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น  

เมื่อปรากฏเหตตุามที่ได้กลา่วมาข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศการหยดุค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทกุ
แหง่ของตวัแทนสนบัสนนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และบริษัทจดัการจะรายงานการหยดุค านวณมลูค่าดงักลา่วพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

อนึ่ง ขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนัน้ 
บริษัทจดัการอาจไม่ขาย หยดุขาย ไม่รับซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน 
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ด้วย
เช่นกนั  

6. ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่
กรณีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ  
และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
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24.2  หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท าและ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 
และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4)  มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา  
หนว่ยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบั
แตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบราคา
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่
ถกูต้อง  

(1)  จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจากวนัที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และสง่รายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ค านวณราคา
หนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการสง่
รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง)  การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถุกต้องภายในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
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(3)  ประกาศช่ือกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้หรือขายคืน  
หนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(5)  จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการ
นบัแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ใน
กรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการ
ป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด 
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุ
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ ขายคืน  
หนว่ยลงทนุ  

(2)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ ดงันี ้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็ นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะต้อง
ลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่
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เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อย
บาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักลา่ว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2 (ก)  
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและ
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 
25.  รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 30 เดือนเมษายน  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัท่ี 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553  
 
26. การก าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

กองทนุไมม่ีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
27.  สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

27.1  สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัท าการ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ขัน้ตอนและวิธีการก าหนดไว้ในโครงการนี ้ 
 
27.2  สทิธิในการรับเงินปันผล :  

ไมม่ี เนื่องจากกองทนุไมม่ีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
27.3  สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

(1)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้อยา่งเสรี อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่คน
สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือ
จ าหนา่ยให้แก่ US Person  
 
(2)  วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  
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(2.1) การโอนหน่วยลงทุนจะกระท าได้โดยกรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน  
หน่วยลงทุนก าหนด พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ โอนและผู้ รับโอน และได้ยื่นค าขอดังกล่าวพร้อมเอกสารที่ ก าหนดแก่นาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

(2.2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอน
หนว่ยลงทนุ และผู้โอนหนว่ยลงทนุ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  

(2.3)  ผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุจะมีสทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกช่ือผู้ รับ
โอนหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ ตามวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้ 

(4) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
27.4  สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้ 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) 
ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ เนื่องจากข้อจ ากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดั
การถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบ
จากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
 
27.5  สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืน และ/หรือได้รับทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เมื่อบริษัทจดัการเลิกกองทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะจดัให้มีการช าระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้ 
 
27.6  สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  

27.6.1  สิทธิและข้อจ ากัดสิทธิในกรณีที่กองทุนมีผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจ านวน  
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

สิทธิและข้อจ ากัดสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้เว้นแต่
กรณีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้
แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น 
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27.6.2  สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมาย  แต่ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจด
ทะเบียนการจ าน าให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้ 

27.6.3  สทิธิในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

การร่วมลงทนุในกองทนุรวมนี ้ผู้ ถือหนว่ยได้ตกลงมอบให้บริษัทจดัการด าเนินการบริหารจดัการกองทนุภายใต้การดแูลของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบตัิตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้รับอนุมตัิจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยและบริษัทจดัการอย่าง
เคร่งครัด ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยจึงไมจ่ าเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไมจ่ าเป็นต้องมีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เพื่อการใด ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวน  
หนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ (แล้วแตก่รณี) จะ
เห็นสมควร  
 
28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

28.1  การด าเนินการและการบริหารจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัการ  

(1)  ในการด าเนินการและบริหารจดัการใด ๆ  ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการ
จดัการกองทนุและหนงัสอืชีช้วน เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคม และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็น
ต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

(2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว  

(2.1)  ในกรณีที่สว่นราชการตา่ง ๆ เช่น คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ /หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มี
การปรับเปลี่ยน แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด ประกาศ ก าหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนั ฯลฯ ในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบั
วงเงินรับอนญุาต และ/หรือวงเงินรับอนญุาตคงเหลอื และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตัง้ วิธีการบริหารจดัการกองทนุ 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ประกาศข้อก าหนด ระเบียบปฏิบตัิ เง่ือนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ที่
เก่ียวเนื่อง  

(2.2)  กรณีอื่นใดตามที่ระบไุว้ในโครงการนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบโดยพลนั 
  
28.2  การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

(1)  หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของ
กองทุน เป็นต้น โดยหากมิได้กระท าโดยมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่ง
หนึง่ ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไขโครงการ และมติดงักล่าวของผู้ ถือหน่วยลงทนุเก่ียวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามข้อ 22 “สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)” หรือเก่ียวข้องกบัคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 23 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนและ กองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ที่ปรึกษา หรือผู้ อื่นที่ให้บริการแก่กองทุน มติดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
บริษัทจดัการผู้ดแูลผลประโยชน์นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ที่ปรึกษา หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่
กองทนุ (แล้วแตก่รณี) ในการด าเนินการตามมตินัน้ๆ ทัง้นี ้การด าเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
ไมข่ดัตอ่ประกาศหรือกฎหมายตา่งๆ ท่ี เก่ียวข้อง  

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุ ได้กระท าโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุน  
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีมีมติให้
แก้ไข  

อยา่งไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกิน
ร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการบริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจด าเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทนุไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และจะประกาศ
ทางหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ไมส่ามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อเปลี่ยน
นโยบายการลงทนุของกองทนุ หรือสงวนสทิธิที่จะเลกิกองทนุได้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นนโยบายการลงทนุของกองทนุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความจ านงในการถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป หรือขายคืนหนว่ยลงทนุได้  

(2)  บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ กับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้
เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนที่เพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงเงินทนุโครงการตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  

(2.2)  การขายหนว่ยลงทนุเพิ่มจะต้องไมท่ าให้มลูคา่ทัง้หมดของหน่วยลงทนุที่เพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้ให้
บริษัทจดัการใช้มลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(2.3)  ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุต้องก าหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่ม 
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เมื่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการแล้ว 
บริษัทจัดการจะแจ้งการด าเนินการดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกรายทราบ และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับ      
จดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการ  

(3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีจดัการกองทนุเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลง
วนั เวลา วิธีการในการท าการรับค าสัง่ซือ้-ขายหน่วยลงทนุ และ/หรือกรณีอื่นใดที่เป็นกรณีที่ถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก า กับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบตอ่ไป  

(4)  บริษัทจดัการอาจด าเนินการควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวมที่อยู่ภายใต้การ
จดัการของบริษัทจัดการเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสามารถด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ทัง้นี ้ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศก าหนด 
เว้นแตค่ณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
จะพิจารณาผอ่นผนั เห็นชอบ ประกาศ ก าหนด แก้ไข เปลีย่นแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอื่น  

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการควบรวมกองทนุ  

(1)  กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะด าเนินการเพื่อควบรวม กองทุนได้
ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1.1)  ได้รับมติเสยีงข้างมากจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่คิดเป็นจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ 

(1.2)  ในกรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน  
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสี ยงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของจ านวน 
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมแตไ่มไ่ด้มติโดยเสยีงข้างมากด้านใดด้านหนึง่เกินกวา่กึง่
หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทนุต่อไป บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการขอมติครัง้ใหมภ่ายในสบิสีว่นันบัแตว่นัประชมุครัง้แรกหรือวนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสอืแจ้งมติ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขอมติครัง้แรก และได้รับมติในครัง้หลงันีเ้กินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ซึง่ออกเสยีงลงมติของแตล่ะกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องด าเนินการตาม (1.2) บริษัทจดัการจะแจ้งผลการนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบด้วย  

การขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะก าหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมใหม่ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อเลิกกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุ
รวมที่โอนไปในคราวเดียวกนัด้วย  

ในการควบรวมกองทนุไมว่า่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด หากมีผลให้
เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม
หลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะถือว่าได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิด
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เป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี ้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดวิธีปฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการ
กองทนุรวม”  

(2)  ในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการสง่หนงัสือนดัประชุมลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือ
สง่หนงัสอืขอมติลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีก าหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสอืแจ้งมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
โดยเปิดเผยข้อมลูที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควรทราบเก่ียวกบัการควบรวมกองทนุไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ หรือหนงัสอืขอมติดงักลา่ว  

(3)  ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มีการควบรวมกองทุน 
บริษัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจ
หยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของ  
บริษัทจดัการ และจดัให้มีการประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทนุของวนัท าการสดุท้ายของแต่ละสปัดาห์
ของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทนุ และจดัให้มีรายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีท าการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่  

(4) เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้มีการควบรวมกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการยื่นค าขอรับความเห็นชอบต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(5)  เมื่อบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ท าการควบรวมกองทุนแล้ว  
บริษัทจดัการจะบอกกลา่วการควบรวมกองทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและ
ก าหนดเวลาในการใช้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอน ตามวิธีการดงัตอ่ไปนีภ้ายใน 15 วนั
นบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนงัสือพร้อมสรุปสาระส าคัญของ
โครงการจดัการกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอน วนัท่ีจะควบรวมกองทนุ วนัเร่ิมท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุโดยระบวุนั 
เดือน ปี อยา่งชดัแจ้ง และสถานท่ีติดตอ่เพื่อสอบถามหรือรับข้อมลูเพิ่มเติม 

2)  ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัท่ีมีจ าหนา่ยแพร่หลายในท้องถ่ินอยา่งน้อยสองฉบบัเป็นเวลา 2 วนัติดตอ่กนั  

ในกรณีที่เป็นการควบรวมกองทนุระหวา่งกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด การแจ้งและประกาศตาม
วรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็น
โครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย  

(6)  เมื่อบริษัทจดัการได้มีหนงัสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทนุตามข้อ (5) แล้วบริษัทจดัการจะด าเนินการตาม
โครงการจดัการกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนในการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนเป็น
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอน แล้วแตก่รณี  

ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนซึ่งออกเสียงคดัค้าน หรือที่ไม่ได้ออกเสียงในการควบรวม
กองทนุ บริษัทจดัการจะจดัให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
ควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่  
ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
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ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่การควบรวม
กองทนุแล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มอบหมายให้บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนได้  

(7)  บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมที่รับโอนไปยงั 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมที่รับโอนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ควบรวม
กองทนุแล้วเสร็จ  
 
29.  การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

29.1 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏ
ว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ าน วน 
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 
 
29.2  เมื่อปรากฏวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี  ้

(1)  มลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้าน
บาท ในวนัท าการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 

(2)  จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 ราย ในวนัท าการใด  

(3)  ในกรณีที่มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก)  มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดติดตอ่กนัคิดเป็นจ านวนเกินกวา่
สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
29.3  เมื่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่  
บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิดหรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 
  
29.4  เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
29.5  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเลกิกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว หากเป็นกรณีที่  

(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม  

(2) กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินรับอนญุาตให้น าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

(3) กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่าง
เหมาะสม 

(4) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 
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(5) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงในวนัท าการใดจนท าให้
ไม่สามารถลงทุนและ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
29.6  ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค าสั่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย อาทิเช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ค าสัง่ศาล ค าสัง่อนญุาโตตลุาการ และหรือกรณีปรากฏเหตกุารณ์อื่นใด
ตามที่ระบไุว้ในโครงการนี ้ 

เง่ือนไขพิเศษ  

ส าหรับเง่ือนไขการเลกิกองทนุรวมในข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มี
อ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ /หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น  
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ  
 
30. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรส าหรับการเลิกกองทุน  
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงันี ้ 

30.1  กรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีที่ทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการดงันี ้ 

(1)  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน และจะ
กระท าการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ 
เช่นประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน เป็นต้น  

(2)  แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบ ก่อน
วนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ  

(3)  จ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ
ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ  
 
30.2  กรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีที่ไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีที่ปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงันี ้ 

(ก)  ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2   

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสอืให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท าการ
ที่ปรากฏเหตตุามข้อ 29.2  



 

กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชนา่  90 
 

(ค)  จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้อ 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  

(ง)  ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบั
แตว่นัท าการ ที่ปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ แล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทนุ
เปิด  

เมื่อได้ด าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระ
บญัชีของกองทนุรวม  

เง่ือนไขอื่น : 

กรณีที่ปรากฎเหตตุามข้อ 29.5 และบริษัทจดัการเห็นสมควรเลกิโครงการ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงันี ้

1. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และวิธีอื่นใด 
เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 

2. แจ้งเป็นหนงัสอืถึงส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 
วนัท าการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผนั หรือสัง่การให้
บริษัทจัดการปฏิบตัิเป็นอย่างอื่นได้ ส าหรับการด าเนินการเพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือ
สมควร  

 
31.  การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงนิคนืให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ :  

เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ ก าหนด แก้ไข 
เปลีย่นแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอื่น  

(1)  บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบญัชีโดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบ เพื่อด าเนินการคิดค านวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดท าบญัชี ช าระหนีส้ิน จ าหน่ายและแจกจ่าย
ทรัพย์สนิแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ ท าการอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีของกองทนุให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ ก าหนด สัง่การ ผ่อนผัน  
และ/หรือเห็นชอบ  

(2)  เมื่อช าระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพนั เงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชี และหนีส้ินทัง้หมดของกองทุน
เสร็จสิน้ ผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัสว่น
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิกองทนุ  

(3)  ในกรณีที่เจ้าหนีข้องกองทนุไมไ่ด้ยื่นค าทวงหนีแ้ก่ผู้ช าระบญัชี หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่
ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินใ ห้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ช าระบัญชีจะ
ด าเนินการวางเงินตามจ านวนหนีห้รือจ านวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้วางเงินประกนัค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ 
ส านกังานวางทรัพย์ตามกฎหมาย กฏข้อบงัคบัและระเบียบเก่ียวกบัการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนงัสอืให้เจ้าหนี ้หรือผู้ ถือ
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หน่วยลงทุนซึ่งมีช่ือปรากฎในบัญชีและเอกสารหลกัฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดงักล่าวโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอื่นที่มีหลกัฐานการตอบรับ อีกทัง้ยงัจะด าเนินการใด  ๆ ตามความจ าเป็นเพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้ ซึ่งเจ้าหนีห้รือผู้ ถือ
หนว่ยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับค าบอกกลา่วการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที่เป็นทรัพย์สินคง
ค้างของกองทนุ  

(4)  ผู้ช าระบญัชีจะต้องช าระบญัชีให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเลกิกองทนุ และเมื่อช าระบญัชีเสร็จสิน้
แล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้จดัสง่รายงานผลการช าระบญัชีตามแบบที่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันช าระบัญชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สนิ หรือไมย่ื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สนิให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ผู้ช าระ
บญัชีสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกกองทนุได้เมื่อพ้นก าหนด 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชีเสร็จสิน้ แต่ทัง้นี ้
ต้องไม่เกินหนึ่งปีนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัช าระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มีเหตผุลจ าเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ช าระ
บญัชีจะจดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธิของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
32.  ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

32.1  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่สว่นราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการ
ปรับเปลีย่น แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศก าหนด เห็นชอบ สัง่การ ผอ่นผนัในเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัวงเงินรับอนญุาต และ/หรือ
วงเงินรับอนญุาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ /หรือวิธีการบริหารจัดการกองทนุไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบตัิ  เง่ือนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว อาทิเช่น เร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่ม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนญุาต การ
แต่งตัง้ผู้ ที่ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ  การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซือ้คืน 
หนว่ยลงทนุ การเพิ่มหรือยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุ และการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ การก าหนดเหตเุพิ่มเติมกรณี
ไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืน  
หน่วยลงทุน เป็นต้น ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ผอ่นผนั สัง่การ ให้สามารถกระท าได้  
 
32.2  การกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  

ในกรณีที่กองทนุรวมเปิดมีเหตจุ าเป็นต้องบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราว  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ยืมเงินหรือเข้า
ท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดงักลา่วต้องไม่ใช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
เปิดนัน้  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนีต้ามสญัญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้าสบิวนั  
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(3)  อตัราสว่นการกู้ยืมเงินและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ
สบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม  

(4)  ในกรณีของการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
 
32.3  การด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ
จะเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความ
เพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้  โดยการคดัเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
ส าคญั  และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว  
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
32.4  การก าหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือการ
หยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน  
หน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

  กรณีที่บริษัทจดัการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ อนัเนื่องมาจากไม่สามารถ
ค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผลตามที่ระบไุว้ในข้อ 24.1 เง่ือนไขพิเศษ 5. “การหยดุ
ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ”  
 
32.5  ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินที่มีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศ ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม เป็นตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ /หรือ 
ผู้ รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตั ง้
บคุคลดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้  
 
32.6  การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  

(1)  การแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศเพื่อน าไปลงทนุตา่งประเทศหรือการน าเงินกลบัเข้าประเทศเพื่อรักษาสภาพคลอ่ง
ของกองทนุ ให้อยูภ่ายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  
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(2)  การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราตา่งประเทศ เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทนุให้อยู่
ภายใต้การก ากบัดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 
32.7 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุ 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนี ้คือ ดชันีถ่วงน า้หนกัของ MSCI AC Golden Dragon Index ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบ
ของกองทนุ NN (L) GREATER CHINA EQUITY ซึง่เป็นกองทนุปลายทาง   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีดังกล่าวข้างต้น ให้สอดคล้องกับดัชนีเปรียบเทียบที่กองทุนใน
ตา่งประเทศ ซึง่เป็นกองทนุหลกัทีก่องทนุ Greater China Fund ลงทนุ 

โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
32.8 กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุที่ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ซึ่งตามปกติ กองทนุใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลกัทรัพย์ซึ่งสะท้อนอยู่ในมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศแล้ว 

อนึ่ง เนื่องจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่อาจเป็นผู้มีสว่นได้เสียจากสว่นแบ่งค่าธรรมเนียมดงักลา่วหากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ /หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ
ตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ /หรือผ่อนผันให้กระท าได้ ทัง้นี ้
คา่ธรรมเนียมที่บริษัทจดัการได้รับรวมกบัสว่นแบง่คา่ธรรมเนียมที่ได้รับจากตา่งประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอตัราค่าธรรมเนียม
การจดัการท่ีระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ 
 
32.9  บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)  ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระท าด้วย
ความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็นกองทนุ
รวมเปิด จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย 
 
32.10  ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดๆ ให้
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม  ทัง้ก่อนและภายหลงัการลงทุนใน
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กองทุนไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่
เก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการสัง่การของหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
 
32.11  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุงเปลีย่นแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัส่งเอกสาร ข้อมลู หรือรายงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจดัส่งเอกสาร 
ข้อมลู หรือรายงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักองทนุผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น จดัสง่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
บริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ในรูปแบบข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความจ านงไว้ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ส าหรับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ
ที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจ านงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้แทนหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุตามปกติได้ 

อนึง่ กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความจ านงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานตา่งๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใดวิธีหนึ่ง
ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายตา่งๆให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวิธีที่ได้แสดงความจ านงไว้
เทา่นัน้ จนกวา่จะมีค าสัง่เปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น 
 
32.12  กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรั ฐอเมริกา  
ค.ศ.1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบ
อื่นใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในโครงการ และหนว่ยลงทนุของกองทนุ
นีไ้มไ่ด้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States 
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในโครงการ  

ด้วยเหตดุงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตาม
ความหมายที่ก าหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค .ศ.1933  
(ซึ่งความหมายค าว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุไมอ่าจโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการ
โอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหนา่ยให้แก่ US Person 

ดงันัน้ ผู้ ลงทุนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน 
หนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหนว่ยลงทนุเพื่อหรือในนามของ US Person  

ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จดัหาข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษากบันกักฎหมายของตนว่า
ตนเข้าลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
 
32.13  ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

1. การถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2. การถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ข)  กองทนุประกนัสงัคม 
(ค)  กองทนุการออมแหง่ชาติ 
(ง)  กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
(จ)  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ฉ)  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช)  กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ)  กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ)  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 
เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดัเป็นต้น 
(ญ)  บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2)  กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอื่นใดให้ผอ่นคลายสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจถือหนว่ยลงทนุเกิน
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับ
การผอ่นผนัจากส านกังาน ทัง้นี ้ในการผอ่นผนัดงักลา่ว ให้ส านกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรณีที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระส าคญัอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

(2) การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสิทธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 2 
(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
(ค)  ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
(3)  กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
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32.14  หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้
ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมเ่ทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่
ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง  ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.15  การจดัท าทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหนว่ยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิ
ใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในโครงการหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่
ของบริษัทจดัการ 
 
32.16  เพื่อให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุ่มยโูอบี 
อาทิเช่น ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามที่ระบใุนข้อ 32.17 หรือในกรณีที่
บริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์ก าหนดนโยบายหรือแนวการด าเนินธุรกิจอนัเป็นผลสบืเนื่องจากพนัธะผกูพนัหรือ
กฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการเปิดบญัชีและการท าธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ 
และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ 
ที่ท าการของ  บริษัทจดัการ 
 
32.17  ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคล
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ที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยวา่ใน
ปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนั
การเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินใน
ประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่ว
ก่อนช าระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ผู้ รับฝากทรัพย์สินและ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCAอาจจะปฏิเสธหรือระงับการ 
ท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถ
ท ารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป 

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบั
การปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึง
ขอสงวนสทิธิในการด าเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศ
ที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็น
ต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของ ผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
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(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนดไว้
ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน าสง่หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่
เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั ง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ใน
กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้
ในค าขอเปิดบญัชี 

(1)  ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ /หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักับ
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทนุมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ  
บริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา  (หรือเป็นบุคคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลูของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
33. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

ไมม่ี 
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