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มูลคา่โครงการ 

5,000,000,000 บาท จาํนวนหน่วยลงทุน 500,000,000 หน่วย 
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คาํจาํกัดความ 
 

ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามท่ีได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด ยไูนเตด็ เอเชีย แปซิฟิก อินคมั  ฟันด์ 
 
กองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เอเชีย แปซิฟิก อินคมั  ฟันด์ 
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเตด็ เอเชีย แปซิฟิก อินคมั  ฟันด์ 
 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บุคคลท่ีบริษัทจัดการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 
 
ผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย หมายถงึ ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีว่าด้วยการกําหนดบทนิยามผู้ลงทนุ
สถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมหรือประกาศอ่ืนใดท่ี
กําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

 
ผู้มีเงนิลงทุนสูง หมายถงึ ผู้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในครัง้แรกตัง้แต่ห้าแสนบาทขึน้ไป 

(Initial minimum subscription)  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทํา

การซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
วันทาํการ หมายถงึ ทกุวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย

หรือรับซือ้คืน 
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วันทาํการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของกองทนุรวม

ในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนไว้  และ/หรือวันทําการของตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนหลกัจดทะเบียน และเป็นวันทําการท่ี
สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการ
ของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ี
บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุน
จากกองทุนหลัก และ/หรือตามท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกําหนด
เพิ่มเติม 

 
คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้อง

ปฏิบติัตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้า
ถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ 
 
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง

โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วันท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึง
ปัจจบุนั 

 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ

ท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง
แทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกว่าร้อยละ 75 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้ 
 
กลุ่มกจิการ หมายถงึ บริษัทใหญ่ และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพกําหนด

เก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 
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กจิการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  บริษัทท่ีมี

หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากดั 
 
สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบัน

การเงิน 
 
สมาคม หมายถงึ สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตและจดทะเบียน

กบัสํานกังาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทําการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
สาํนักงาน หรือสาํนักงาน หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
กองทุนหลัก (Master Fund) หมายถงึ กองทนุ JPMorgan Fund – Asia Pacific Income Fund  
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โครงการจดัการ 

กองทนุเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคมั ฟันด ์
 

ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ที่อยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A-25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เอเชีย แปซิฟิก อินคมั ฟันด์ 
 
1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : United Asia Pacific Income Fund 
 
1.3 ช่ือยอ่ : UAI 
 
1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 
 
1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
 
1.6 การกําหนดอายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
 
1.7 อายโุครงการ : - 
 
1.8 อายโุครงการถงึวนัท่ี : - 
 
1.9 เง่ือนไข 

เว้นแต่เข้าเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะยติุโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏวา่จํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไมเ่พียงพอต่อการ
จดัตัง้กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการจัดตัง้กองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้อกําหนดในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
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(2) เม่ือมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมด
ลดลงในวันทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
และ/หรือปัจจยัอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือ
วา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมท่ีเสนอขายผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และผู้ มีเงินลงทนุสงู 

 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคา
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 5,000.00 ล้านบาท 
 
2.2 เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุโครงการ)  

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอ
ขายหน่วยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 
 
(2) หากบริษัทจดัการนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศแล้วเกินกวา่ร้อยละ 75 ของวงเงินท่ีได้รับการจดัสรรให้สามารถ
นําเงินไปลงทนุในต่างประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายอ่ืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเพิ่ม
เงินทนุจดทะเบียนโครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
สําคญั 
 
2.3 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท 
 
2.4 จํานวนหน่วยลงทนุ : 500,000,000 หน่วย 
 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท (สบิบาทถ้วน) 
 
2.6 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด 
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด 
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2.9 จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด 
 
2.10 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
 
2.11 จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
 
2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม  : 

- ทัง้นี ้มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 
 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และ/หรือ
มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนั ก่อนวนัดําเนินการดงักลา่ว ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม 
นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
เพ่ือระดมเงินทนุจากผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และ/หรือผู้ มีเงินลงทนุสงูท่ียอมรับความเส่ียงของการลงทนุได้ในระดบัสงู 
โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ลงทนุจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศโดยจะ
ลงทนุในหน่วยลงทนุของ JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund (กองทนุหลกั) A (mth) - USD 
Class  ซึง่มีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุ ซึง่รวมถึงกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และตราสารหนี ้ในภมิูภาคเอเชีย 
แปซิฟิก ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยกองทุนเปิด ยูไนเต็ด 
เอเชีย แปซิฟิก อินคมั ฟันด์ จะลงทนุลงทนุในกองทนุหลกัโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม และส่วนท่ีเหลือจะนําไปลงทุนในหลกัทรัพย์อ่ืนใดท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. 

 
3.2 ชนิดกองทนุรวม   : Feeder Fund 
 
3.3 ประเภทกองทนุรวม   : พิเศษ 
 
3.4 นโยบายการลงทนุ   : ผสมแบบไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ 
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3.5 นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี)   : ไมมี่  
 
3.6 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ เพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) 

   
3.7 การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 
 
3.8 ลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) 
  : กองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
    
3.9 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ  

รายละเอียด : 
(1) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือกองทนุ JPMorgan Funds – Asia Pacific 
Income Fund - A (mth) - USD Class ซึง่เป็นกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) จดัตัง้และบริหารจดัการโดย
บริษัท JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. และเป็นกองทนุท่ีจดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึง่อยู่ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องของ
ประเทศลกัเซมเบิร์ก และเป็นกองทนุท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งเป็นสมาชิกของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทนุหลกัมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จ
ฟันด์ (Hedge Fund) โดยกองทนุดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทนุใน
ระยะยาวโดยจะลงทนุใน ตราสารทนุ ซึง่รวมถงึกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และตราสารหนี ้ในภมิูภาคเอเชีย แปซิฟิก 
ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ น กองทุนหลักอาจลงทุนใน ตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Below investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated debt securities)  

ทัง้นีก้องทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives)เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)และกองทนุหลกัอาจป้องความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนตาม
ดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุ บริษัทจดัการจะทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 
หรือในสกลุเงินอ่ืนใด หากมีการเปล่ียนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอ่ืนใดโดยเร็ว นับตัง้แต่วนัท่ีบริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์
ดงักลา่ว  

 
(2) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund เพียงกองทนุ
เดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทัง้นี ้จะลงทนุในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยสว่นท่ีเหลือกองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแห่งหนี ้และ/
หรือเงินฝากในประเทศท่ีมีอายต่ํุากวา่ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทนุ หรือ
รักษาสภาพคล่อง เป็นต้น กองทนุอาจลงทนุในสินทรัพย์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกนันีโ้ดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ( Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยู่กบัดลุพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์
ในแตล่ะขณะ ซึง่การใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทํา
ให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้  
 
ทัง้นี  ้ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) และ
ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารทนุของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึง่ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ี
สามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี
สามารถลงทนุได้ (Investment grade) ขณะท่ีกองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 
ในสภาวการณ์ปกติกองทนุจะลงทนุในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม แต่ทัง้นีก้องทนุอาจไม่สามารถดํารงอตัราส่วนการลงทนุในต่างประเทศตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
หากสภาวะการลงทนุในต่างประเทศหรือการลงทนุในกองทนุต่างประเทศไม่ปกติหรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด
และเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ วงเงินลงทุนใน
ตา่งประเทศเตม็เป็นการชัว่คราว หรือกรณีอ่ืนใดท่ีจะก่อความเสียหายให้แก่กองทนุโดยรวม เป็นต้น และ/หรือในช่วง
ระหว่างรอการอนมุติัการเพิ่มวงเงินลงทนุในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือมีเหตผุลท่ี
จําเป็นและสมควร ทัง้นี ้กองทนุจะจดัทํารายงานการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนด พร้อมทัง้
แสดงเหตผุลตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้การดํารงอตัราสว่นการลงทนุในต่างประเทศตามท่ีระบขุ้างต้น จะไม่นํามาใช้บงัคบัในช่วงระหว่างรอการลงทนุ
ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และ/หรือ
ในช่วงระยะเวลาก่อนเลกิโครงการซึง่มีระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการ และ/หรือในช่วงท่ีผู้ลงทนุทําการสัง่ซือ้ หรือขาย
คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนมากซึง่มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทําการ กองทนุอาจจําเป็นต้องชะลอการ
ลงทนุในต่างประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการ
ลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการข้างต้นได้ 
 
(1) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่า การลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ JPMorgan 
Funds – Asia Pacific Income Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของ
กองทนุ หรือไม่สามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วได้อีกต่อไป หรือกองทนุต่างประเทศดงักลา่วมีการ
กระทําผิดตามความเหน็ของหน่วยงานกํากบัดแูลของกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์
ได้ว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจสง่ผลให้การลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุ
โดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีท่ีกองทนุ JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund ได้เลิกโครงการ
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ในขณะท่ีบริษัทจดัการยงัดําเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคมั ฟันด์ ทัง้นี ้
เม่ือปรากฏกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีนโยบาย
การลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ และในการโอนย้ายกองทนุดงักล่าว 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าว
กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการ
จดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคมั ฟันด์ โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว ทัง้นี ้หากมีการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งโดยประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดย
พลนั 

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวน
เกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุรับรู้
และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนั
ตอ่สํานกังาน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้ายกองทุนหลกั เน่ืองจากกรณีดงักล่าวข้างต้น จะ
ยกเว้นไม่นําเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินในต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมมาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือก เตรียมการลงทุนในกองทุนใหม่ หรือระหว่าง
ดําเนินการโอนย้ายเงินทนุดงักลา่วด้วย หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการก่อนวนัเลกิกองทนุ  

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยติุโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้
กองทนุเพ่ือสง่เงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้กองทนุ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะคืนเงิน
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้อกําหนดในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากการจดัตัง้และ
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บริหารจดัการลงทนุไปแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทนุทกุรายแล้ว ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่ สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม 

- กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

- กรณีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนท่ีสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ 

- กรณีท่ีกองทนุมีจํานวนเงินท่ีได้รับจากการท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุ และ/
หรือไมเ่พียงพอตอ่การสง่เงินไปลงทนุตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 

- กรณีท่ีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
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ลักษณะสาํคัญของกองทุน JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund (กองทุนหลัก) 

ช่ือกองทุน : JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund  - A (mth) - USD Class   

ผู้จัดการกองทุน : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

วันที่จัดตัง้กองทุน : 31 ธนัวาคม 2002 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมผสม (Mixed Fund) 

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน : 

กองทนุ JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund เป็นกองทนุรวมต่างประเทศซึ่ง   
จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg โดยกองทนุดงักล่าวมีวตัถุประสงค์ในการลงทนุเพ่ือ
สร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทนุในระยะยาวโดยเน้นลงทนุในหุ้นซึ่งรวมถึงกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์และตราสารหนี ้ในภมิูภาคเอเชีย แปซิฟิก ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ น 

ทัง้นีก้องทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Below investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 
(Unrated debt securities) 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : จ่ายเงินปันผล Monthly (ตาม Class ท่ีลงทนุ ) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ 
ผู้เกบ็รักษาทรัพย์สนิ 
ของกองทุน : 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

ISIN Number LU0784639295  

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เกบ็
รักษาทรัพย์สนิของกองทุน : 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg Benchmark 
Ticker : 

JFPACAI:LX 
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% 
J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมการสัง่ซือ้ 5.00% 

คา่ธรรมเนียมการสัง่ขาย ไมเ่กิน 0.50% 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ 

สบัเปล่ียนออกไมเ่กิน 0.50% 

สบัเปล่ียนเข้าไมเ่กิน 5.00% 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากกองทุน 

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ไมเ่กิน 1.50%  
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คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 
(Administration Fee) 

ไมเ่กิน 0.40% 

 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใด
นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแต่ในกรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงสกลุเงินลงทนุเป็นสกลุเงินอ่ืนใด โดยเป็นการเปล่ียนแปลงโดยกองทนุรวมหลกัในอนาคต ซึง่บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วนบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
 
3.10 การลงทนุในตา่งประเทศ : FIF (ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ) 
 
3.11 รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ  

กองทนุจะลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นีเ้ป็นไปตามวงเงินท่ี
ได้รับอนมุติัจดัสรรให้นําไปลงทนุยงัตา่งประเทศ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุติัวงเงินเพิ่มเติม 
 
3.12 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดังต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
 
3.12.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ  
 
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออก
หรือคูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

 
(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
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(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์
เป็นผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
 
(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้
(ก) อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีเป็นอันดับความ
น่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (Short-
term rating) ด้วย หรือ 

(ข) อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ คํา้ประกัน อยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment grade) ทัง้นี ้โดยการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ 
Standard & Poor’s หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุ
เพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
 
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย 
 
(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้ แปลง
สภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออกภายใต้ข้อ
ผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็น
หลกัทรัพย์ท่ีออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคา
เตม็มลูคา่ท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย 
 
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ท่ี
ไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์ 
 
(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้
ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   
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(2.6) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวม
อ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานกําหนดหรือให้
ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
 
(2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.1 (1), หรือข้อ 
3.12.1.1 (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทน
นัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 
 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั
ทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้
ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตามข้อ 3.12.1.1 (2.3) ต้อง
มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
 
(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะ
เสนอราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ี
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุอง
ตราสารนัน้  
 
(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
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(ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสาร
ดงักล่าวไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade) ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักล่าวเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ภายใต้การจดัการ 
 
3.12.1.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 
3.12.1.3 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความ
เส่ียง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
3.12.1.4 ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัข้อ 3.12.1.1 – 3.12.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.12.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 
บริษัทจดัการอาจลงทนุในทรัพย์สนิในตา่งประเทศเพ่ือกองทนุได้เทียบเท่ากบัประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบ
ประเทศท่ีลงทนุต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้

(1) มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากับดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาด
หลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ WFE 

(2) การลงทนุนัน้ต้องไมทํ่าให้การจดัการกองทนุเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ
และไมทํ่าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 

(3) ต้องสามารถเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

(4) มีข้อมลูทางด้านราคาท่ีสะท้อนมลูค่ายติุธรรม โดยเป็นราคาท่ีน่าเช่ือถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกั
วิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ท่ีถือได้ว่าเทียบเท่ากบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย 

(6) มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีสํานกังานอาจกําหนดเพิ่มเติม  
 
บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ดังต่อไปนี  ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
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3.12.2.1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็น
สมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  

(2) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินท่ี
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายการลงทุนในทองคํา
โดยตรง 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) กองทนุ
สํารองเลีย้งชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทนุท่ีจะลงทนุหรือมีไว้ได้ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทุน
รวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(4) ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) 
 
3.12.2.2 ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีออกโดยบคุคลต่างประเทศ และเสนอขาย
ในตา่งประเทศ  

(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ 

(ก) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทนุได้ (Investment grade) 

(ข) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade)  
 
(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 

(ก) ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศ ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุ (Investment grade) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนีด้งักล่าวเป็นภาษาองักฤษ
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(ข) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลต่างประเทศท่ีมีอายตุราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีลงทนุ ซึง่นิติ
บคุคลดงักล่าวมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสาร
แหง่หนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
(3) ตราสารแห่งหนีอ่ื้น อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือ
ของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนด
หรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 3.12.2.1  
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3.12.2.3 เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
 
3.12.2.4 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง 
(hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
3.12.2.5 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกับข้อ 3.12.2.1 – 3.12.2.4 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
3.13 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ 
 
3.13.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวม ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี ้
ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้
เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย  
 
3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทยตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.12.1.1 (2.1) เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
 
3.13.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่งเม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 
20 ของมูลค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง
ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.1.2 หรือ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าล่วงหน้าเป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนั
ทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่า
ตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุ
เวลาแน่นอน (auto redemption)  
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การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดังกล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้
ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะ
ธนาคาร หรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ  

(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade)  

ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับ
มลูคา่ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นวรรคหนึง่ 
 
3.13.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้
ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ทัง้นี  ้เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment 
grade)  
 
(2) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 
 
ตราสารแห่งหนีต้ามวรรคหนึ่ง (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งหนี ้
ตามข้อ 3.12.1.1 (2.6) 
 
3.13.1.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกิน
อตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 
10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
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3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ
คู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อหรือ3.13.1.5  แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.13.1.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีบุคคล
ดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(2) ธนาคารพาณิชย์  

(3) บริษัทเงินทนุ  

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(7) ธนาคารตา่งประเทศ 
 
การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีร้วมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม  

(2) ทรัพย์สินท่ีคู่สัญญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี  ้ตาม
หลกัเณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
อตัราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทุน
รวมท่ีมีอายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  
 
ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราส่วนท่ีกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราส่วนการลงทนุ
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉล่ียตัง้แต่วันแรกของรอบปีบัญชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเป็นไปตาม
อตัราสว่นดงักลา่ว 
 
เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคส่ีแล้ว ให้บริษัทจดัการรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
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กองทนุรวมเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับรายงานจาก
บริษัทด้วย  
หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคส่ีได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทเลิก
กองทนุรวมนัน้ 
 
3.13.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหา
ความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผ่อน
ผนัต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือ
ตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้
สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.13.1.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุ
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัท
จดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ี
บริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  

(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการ
กองทนุรวมอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัท
จดัการกองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  
 
หน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 
3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
 
3.13.1.12 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนั
ทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
คําวา่ “ธุรกรรม” ตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดย
มีสญัญาขายคืน จนถงึวนัท่ีมีการคํานวน 
 
3.13.1.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่
เกินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะคํานวณ
โดยใช้มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว  
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ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง 
หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปได้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ
และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์นัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการเพ่ือให้
สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.14 การคํานวณมลูค่าการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ
ตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า รวมคํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่
สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจดัการไม่ต้องคํานวณมลูค่าและอตัราส่วนตามท่ีกําหนดใน
ข้อดงักลา่ว 
 
3.13.1.15 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.13.1.14 แล้ว ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนท่ีผู้ ออกสินค้าของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) 
โดยให้คํานวณอตัราส่วนเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระ
หนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า โดยให้ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้
ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.13.1.16 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ละข้อ 3.13.1.5 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย  

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่น
ท่ีผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.13.1.17 การคํานวณอัตราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกันตามข้อ 3.13.1.16 จะทําได้
ต่อเม่ือบุคคลดังกล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มี
ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้ สลักหลงั หรือคํา้ประกันต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจํานวนแบบไม่มี
เง่ือนไข  
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3.13.1.18 ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี  ้ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่าไม่เกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.13.1 นี ้หากตอ่มาตราสารแหง่หนีน้ัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตท่ีุตราสารแห่ง
หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทจะดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต 
 
3.13.1.19 บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพย์อ้างอิงไทย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย บริษัทจัดการจะนับมูลค่าของ
หลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดงักลา่ว รวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวท่ีกําหนดในข้อ 3.13.1 
นี ้โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่น
ท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.13.1 ก็ได้ 

มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมลูค่าเท่ากบัมลูค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ การนับมูลค่าของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.13.1.20 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราส่วนท่ีกําหนดในข้อ 3.13.1 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   
 
3.13.1.21 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 
ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงันีคื้อ  
(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน และ 
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(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคํา
เสนอซือ้โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้ นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว ให้บริษัทจดัการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.13.1.22 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.13.1 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.1.8 ข้อ 
3.13.1.18 ข้อ 3.13.1.20 และข้อ 3.13.1.21 และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สิน
มาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.23 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการ
กองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลิก
กองทนุรวม” ในสว่นข้อผกูพนั 
 
3.13.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ 
 
3.13.2.1 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลกั) ท่ีมีลกัษณะ
ตามที่กําหนดในข้อ 3.12.2.1 เพียงกองทนุรวมเดียว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ โดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.13.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 (1) ท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่งเม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 
20 ของมูลค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง
ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
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3.13.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.2.2 เฉพาะท่ีมี
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็น
ตราสารดังกล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออกหรือผู้ เป็น
คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่า
ตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุ
เวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทท่ีผู้ ออกหรือผู้ เป็น
คูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้
ซึง่ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.13.2.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่
ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 
25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้รวมในอตัราส่วน
ดงักลา่ว 

(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.5 ท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.5 ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก 
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 
 
ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่า
ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้
ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกบัอตัราส่วนการลงทนุในตราสารท่ีเสนอขายหรือออกโดยธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นสาขา
ของธนาคารในประเทศด้วย 

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นตา่งประเทศ ทัง้นี ้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

(2) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.12.2.1  
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(3) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.2.4 ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Investment Grade) 
3.13.2.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัรา
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 
10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.13.2.7 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่ายหรือคู่สัญญา เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ 
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย หรือ
คู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 หรือข้อ 3.13.2.5  แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.13.2.8 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีบุคคล
ต่อไปนีเ้ป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม ในรอบปีบญัชี หรือรอบอายกุองทนุรวม สําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่1 ปี 

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(2) ธนาคารพาณิชย์  

(3) บริษัทเงินทนุ  

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(7) ธนาคารตา่งประเทศ 
 
การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีร้วมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม  

(2) ทรัพย์สินท่ีคู่สัญญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี  ้ตาม
หลกัเณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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อตัราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทุน
รวมท่ีมีอายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  
ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนการ
ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเป็นไป
ตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
 
เม่ือบริษัทจดัการได้ปฏิบติัตามวรรคส่ีแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน
วนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุต้องแจ้ง
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทจดัการกองทนุ 
 
หากบริษัทจดัการกองทนุไมส่ามารถปฏิบติัตามวรรคส่ีได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิก
กองทนุนัน้ 
 
3.13.2.9 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหา
ความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัต่อ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพ่ือไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา
ใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปี
บญัชีนัน้ 
 
3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(Hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
 
3.13.2.11 การคํานวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทุน
ตาม ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.5 ให้นบัมลูคา่ท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอตัราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจดัการไม่ต้องคํานวณมลูค่าและอตัราส่วนตามท่ีกําหนดใน
ข้อดงักลา่ว 
 
3.13.2.12 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.13.2.11 บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้
คํานวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนี ้
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ตามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ใน
การคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชัน ให้บริษัทจัดการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.13.2.13 ในการคํานวณอตัราส่วนตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.5  ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้
ออกทรัพย์สินหรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว หรือคํานวณอตัราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน 
แล้วแตก่รณีก็ได้ 
(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.13.2.14 การคํานวณอัตราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกันตามข้อ 3.13.2.14 จะทําได้
ต่อเม่ือบุคคลดังกล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มี
ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้ สลักหลงั หรือคํา้ประกันต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจํานวนแบบไม่มี
เง่ือนไข 
 
3.13.2.15 ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี ้ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.13.2 นี ้หากตอ่มาตราสารแหง่หนีน้ัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหตถุกูปรับลด
อนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมี
การประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.13.2.16 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราส่วนท่ีกําหนดในข้อ 3.13.2 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.2.17 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 
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ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศสํานกังานคณะกรรม 
ก.ล.ต.ดงันีคื้อ  

(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน และ 

(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทนัน้จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคํา
เสนอซือ้โดยการลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.13.2.18 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อัตราส่วนท่ีกําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตาม ข้อ 3.13.2.8 ข้อ 
3.13.2.14 ข้อ 3.13.2.15 และข้อ 3.132.16 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมา
เพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.2.19 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ“การเลิกโครงการจดัการ
กองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลิก
โครงการจดัการกองทนุรวม” 
 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1 การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
 
4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
 
4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : ไมมี่ 
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5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ  

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- Internet 

- บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 

- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท 
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมลูค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวน
เงินทนุของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก 
โดยจะปิดประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิด
บญัชีหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มี
หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้า
มี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบุไว้ในข้อ 
2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด  ๆตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ  และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืน
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วย
ลงทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 
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ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และนําสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ
ตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั 
เดลี กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย และ
กองทุนเปิด ไทย เทรเชอรี หรือกองทุนอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด 
ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ ตามเง่ือนไข วัน เวลา ท่ีระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในข้อ 8.2.3 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง
ดงักล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ท่ี
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.3.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

- เงินสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังาน
ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด ได้จนถึงวัน
สดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคาร
ดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ.  
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- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)   

- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชี
สัง่ซือ้อ่ืนๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ 
ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้
เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เตม็จํานวนแล้ว  
 
ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  
 
ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสัง่ซือ้หรือบัญชีกองทุนท่ีบริษัทจัดการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผล
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
5.2.3.2 INTERNET 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชี
เงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
5.2.3.3 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกั
เงินในบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าว
มายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบรษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
5.2.3.4  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัท
จดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีเงินครบตามท่ี
ระบุไว้ใน “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ลว่งหน้า” เทา่นัน้เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ี
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บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วย
ลงทนุได้ครบตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัร
เครดิตตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบุใน“หนังสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า“ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัร
เครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออก
จากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้
บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักล่าว
ทนัที โดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
5.2.3.5 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
ในกรณีท่ีผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 5.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการ
ขายหน่วยลงทนุ จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัท
จดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไปจนกว่า
บริษัทจดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้
เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 
 
ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่เกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตามท่ี
สัง่ซือ้หลงัจากท่ีได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่า
เงินทนุของโครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุในการสัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ซือ้
ในวนัเดียวกนั และมีมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทกุ
รายเป็นมลูค่าขัน้ต่ํารายละ 500,000 บาท (จํานวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) 
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ก่อนในลําดบัแรก โดยส่วนท่ีเหลือจะจดัสรรให้ตามสดัส่วนมลูค่าท่ีสัง่ซือ้หกัด้วยมลูค่าขัน้ต่ําท่ีได้ทําการจัดสรรให้แล้ว 
หากมลูคา่เงินทนุของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอท่ีจะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายตามมลูค่าขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้ 
บริษัทจดัการจะทําการจดัสรรมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามสดัส่วนมลูค่าท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดย
ไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนด
ดงัตอ่ไปนี ้
 
5.2.5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
บริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ี
ยติุการขายหน่วยลงทนุนัน้ และจะดําเนินการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับ
จากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัยติุการขายหน่วยลงทนุ 
 
5.2.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
หากเกิดกรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อายโุครงการ)”  
 
บริษัทจดัการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนโุลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 5.2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
5.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่
สามารถดํารงสดัสว่นตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 
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5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
5.2.6.3  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่า
จํานวนท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
5.2.6.4 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับ
อนญุาตให้สามารถนําไปลงทนุในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 
 
5.2.6.5 กรณีที่กองทนุหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิก
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 
 
5.2.6.6 กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามท่ีกําหนดโดย
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุหรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 
 
5.2.6.7 กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 
5.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวั พร้อมลงนามรับรองความ
ถกูต้อง ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  
(ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ  
(ข) สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ  
(ค) สําเนาหนงัสือเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
(2) กรณีนิติบคุคล  
(ก) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(ข) สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น  
(ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในการลงนาม  
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(ง) หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)  
(จ) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- บริษัทจดัการ  

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- Internet 

- บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  

- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  : 
 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการขายหน่วยลงทนุบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทุน
ดงักลา่วเป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อ 16 เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” 

ผู้สนใจลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนั
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการ
ขายหน่วยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบุ
ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัตอ่ไป  
 
6.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบเปิด
บญัชีหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชี ้
ชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดย
ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
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6.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในข้อ 
2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้อง
ครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ ลงทุนท่ีสนใจจะสั่งซือ้หน่วยลงทุนต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาจดัสรรให้ โดยไมเ่ปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณี
ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้  
 
บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิใน
การขายหน่วยลงทนุให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในข้อ 6.2.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีการขายหรือรับ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุซือ้คืน 
ได้ตรวจสอบเอกสารการสั่งซือ้และเงินค่าสั่งซือ้ว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ี
เจ้าหน้าท่ีได้ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง
ดงักล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ท่ี
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ 
 
6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

6.2.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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(1) ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็น
เงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบั
สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ท่ีรับคํา
สัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือ
ประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ.  

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชี
สัง่ซือ้อ่ืนๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศ
ไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
(2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้ สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน
ธนาคารท่ีผู้ สั่งซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัท
จดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 
 
(3) ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ี
จดัตัง้โดยบริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 
 
(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงิน
คา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
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6.2.3.2 INTERNET  

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงิน
ฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้
หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.3 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกั
เงินในบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักลา่ว
มายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.4 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีเงินครบตามท่ีระบไุว้ใน 
“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” 
เท่านัน้เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัท
จดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุไมว่า่ในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ
ซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุได้
ครบตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิต
ตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบใุน“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และ
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า“ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตใน
งวดถดัไปตามปกติ  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออก
จากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้
บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักล่าว
ทนัที โดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
6.2.3.5 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ  

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
ในกรณีท่ีผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 6.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการ
ขายหน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ี
บริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไป
จนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ี
คํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 
 
ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุและเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดย
บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทนุ 
 
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมติัจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตาม
วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เตม็จํานวน  
 
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
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6.2.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืน
เงินชําระค่าซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจดัส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยูใ่นใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้  
 
6.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการ
ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่
สามารถดํารงสดัสว่นตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 
 
6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
6.2.6.3 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่า
จํานวนท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
6.2.6.4 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับ
อนญุาตให้สามารถนําไปลงทนุในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 
 
6.2.6.5 กรณีท่ีกองทนุหลกัปฏิเสธไมรั่บ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 
 
6.2.6.6 กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามท่ีกําหนดโดย
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุหรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 
 
6.2.6.7 กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจัดการ
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เห็นสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 
6.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้สนใจลงทนุยงัไม่เคยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชี
ให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 5.2.7 ทัง้หมด 
 
6.2.8 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขาย
หน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกับ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนตอ่ไป  

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทน
ขายกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้
หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

- บริษัทจดัการ  

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- Internet 

- การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  :  ไมมี่  
   
7.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  :  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

  (1)  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั (Auto Redemption) 
   (2) รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เอเชีย แปซิฟิก อินคมั ฟันด์  42 

7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

 หลักเกณฑ์การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคมั ฟันด์ จะพิจารณารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เกินปีละ 12 ครัง้ตามดลุพินิจของบริษัทจดัการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุหลกัท่ีกองทนุไป
ลงทุน หรือจากกําไรสทุธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทุน ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะประกาศวันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

7.4.1 วิธีการ วนัเวลา และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 

7.4.1.1 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
1. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัทจดัการ ดําเนินการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักลา่ว ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัดงักลา่วจะทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง 

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายช่ืออยู่ตามหลกัฐานท่ี
ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือต่อ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินตามมลูคา่หน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทนุนัน้อาจจะต้องถกูหกั
ด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ เช่น คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้จริงจากการดําเนินงานดงักลา่ว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะนํา
เงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าว เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วนัทําการ นบัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมติั โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งความประสงค์ไว้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ือตาม
หลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในช่วงท่ีมีการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4.1.2 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบใุน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน บริษัทจดัการ
จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั่งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชดัเจนพร้อมทัง้ย่ืนเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วย
ลงทุนท่ีต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนท่ีระบุไว้ในข้อ 2.8 
หรือ 2.9 แล้วแตก่รณี 
 
ทัง้นี ้จํานวนเงินดงักลา่วได้รวมคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือระบจํุานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหกั
ด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึง่คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการ
ท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
 
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม
จํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 11 และข้อ 12 
 
(4) บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวัน
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณี
ตามข้อ 10 
 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะ
ยกเลิกหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนพร้อมทัง้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากบัภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัทําการนบั
แต่วนัถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 
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(7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกคําสัง่
ขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัทําการใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็
ตอ่เม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการ 
 
- INTERNET  

บริษัทจัดการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
 
- การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการแก้ไข
โครงการ  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า 
 
7.4.2 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ  :  การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ  

(1)  บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ
ของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม
สัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  
(2)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึก
ข้อมลูการสัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
(3)  บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ
ของสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ได้ เช่น บญัชี
เงินฝากเป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไมรั่บการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ บญัชีของผู้ ถือ
หน่วยถูกระงับการให้บริการ หรือกรณีอ่ืน ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย
เฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ  

กองทนุจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน 
และเป็นวันทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวม
ต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจาก
กองทนุหลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
7.7 การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  :  

การขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า (เฉพาะกรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ) 

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการ
ชัว่คราว หรือถาวรได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม  :  

เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนนีแ้ล้ว 
 
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแสดงเอกสารหลกัฐานให้กบับริษัทจดัการ หรือตอบคําถาม
ข้อมลูส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศพัท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอ่ืนใด เม่ือได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการยืนยนัตวัตน
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
7.9.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะทําการ
ยกเลกิหรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
7.9.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีปรากฎในการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะ
ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏตามท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
7.9.5 เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ีสมบูรณ์และ
อ้างอิงได้ 
 
7.9.6 กรณีเปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่ง
คําสัง่ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้
ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงระบบการโอนเงินระหวา่งประเทศ เป็นต้น 
 
7.9.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน 
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(2) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้นําสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการ
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ 

(3) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยงัมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง และ/
หรือนําสง่เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4) กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
7.9.8  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืนหน่วย
ลงทนุจํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจดัการเพ่ือให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการโอน
หน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จงึจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 
 
เงื่อนไขอ่ืน :  

เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของ
กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง 
แก้ไข เร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนมีการปรับเปล่ียน 
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น 
บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

8.1  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ   

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- Internet 

- การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
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8.2 รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

- ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสบัเปล่ียนเฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยจะอนญุาตสําหรับกรณีท่ีเป็น
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจ
เม้นท์ กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอน็จอย และกองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี (“กองทนุเปิดต้นทาง”) หรือกองทนุอ่ืน
ใดที่บริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ มาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคมั ฟันด์ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) เทา่นัน้ 
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจ
เม้นท์ กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย และกองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี หรือกองทนุอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการ
เปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ สามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมายงักองทนุเปิดปลายทางได้จนถึงวนัทํา
การสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกของกองทนุเปิดปลายทาง 
 
- ช่วงภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทุน
เปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคมั ฟันด์ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) หรือการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคมั ฟันด์ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทนุเปิดอ่ืนภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัทจดัการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 
8.2.1  เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึงการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้น
ทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ
จัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปยงักองทนุอ่ืนในช่วงท่ีมีการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 
อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคมั ฟันด์” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจากกองทนุ
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เปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/
หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อ

กองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็น
วนัและเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน
ของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
ทัง้นี  ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึเวบ็ไชต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   
 
(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ 
ณ วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
8.2.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม  
 
8.2.5 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
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บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) 
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  
 
(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสาร
หรือหลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจํานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดต้นทางหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึง่คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่
ในรายการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 
(4) ในกรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขัน้ต่ําใน
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ 
 
(5) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

(5.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้น
ทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออก
ดงักล่าว และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคาขาย
หน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  
 
(5.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทางในวนัทําการถัดจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของรายการสบัเปล่ียนออกดงักล่าวตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง
ตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนัจดทะเบียนกองทนุสําหรับการสบัเปล่ียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
หรือในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปล่ียนเข้าดังกล่าวสําหรับการ
สบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 
(6) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าว
นัน้ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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8.2.6 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไข
โครงการ 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี)และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
เงื่อนไขอ่ืน : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 8. “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ 
โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

9. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 
ในกรณีท่ีกองทนุรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการ
อาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการตามวิธีการดงันี ้ 

9.1 บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงิน
ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ 
ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 
9.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

9.2.1 กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจํานวนเงินท่ี
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 9.1 
ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ และทําการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไมเ่พียงพอกบัการชําระคืนสว่นตา่งตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายสว่นต่าง
ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 
 
9.2.2 กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ามากกว่าจํานวนเงิน
ท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 9.1 
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ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องจ่ายสว่นตา่งระหว่างมลูค่าเป็นเงินสดให้กบักองทนุภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดตอ่ไป  
 
หมายเหต ุ: ส่วนต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุหกั
ด้วยจํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ 
 
9.3 กรณีท่ีมีผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีรับคา่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินมากกวา่ 1 ราย 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเป็นผู้ จัดสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ให้กับผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใด โดยแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กบั ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายตามสดัสว่นการถือ
หน่วยลงทนุ หรือตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสม หรือยติุธรรมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
9.4 กรณีการจ่ายเงินสว่นตา่งตามข้อ 9.2.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับคา่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินท่ีมีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วมากกว่า 1 ราย บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินสว่น
ตา่งดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหน่วยลงทนุน้อยท่ีสดุก่อนตามลําดบั 

 
10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

10.1 บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและ
สมเหตสุมผลวา่เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ 

(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
 
10.2 ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามท่ีระบไุว้ในข้อ 16.4 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 
ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 
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(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 
ตอ่สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักลา่วให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 
 

11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง 

11.1 บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
 
(2) เม่ือบริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล   

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   
 
ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ่งวนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการ
ผอ่นผนัจากสํานกังาน 
 
(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ี
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 
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(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคํา
สัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 
 
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคญั 
 
11.2 เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบติั 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย
หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลนั 
 
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังาน
ทราบโดยพลนั 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวนัทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของ
กองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
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(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิด
ขายหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบ
ถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือ
หยุดรับ คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องตามข้อ 16.4 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ 
บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

13. เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้น
แต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีบุคคลใด
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

3. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุท่ีไม่ใช่ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และผู้ มีเงิน
ลงทนุสงู เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก ซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

14. การจ่ายเงนิปันผล 

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย 
 
14.2 หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไมมี่ 
 
14.3 กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

15.1 คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) 
ระบรุายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้านลา่ง 
 
อตัราไมเ่กินร้อยละ 5 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจาก
วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ล่าสุดจนถึงวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัท
จดัการเหน็สมควร 
 
15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจาก
วันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ล่าสุดจนถึงวันท่ีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็นรายวนัและบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการ
เหน็สมควร 
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  
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(1) ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย ค่าจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการสง่ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะนํากองทนุรวม
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมการขาย (ถ้ามี) ทัง้นี ้ไมเ่กินร้อยละ 0.40 ตอ่ปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บหรือไมก็่ได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามคําสัง่หรือ
ตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกองทนุ
รวมเช่น คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม 
 
(3) ค่าจดัทําและค่าจดัพิมพ์รายงานหนงัสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนั และค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการจดัทําขึน้ตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 
(4) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่เอกสารท่ีเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือเอกสารอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวกบักองทนุ 
(5) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงาน
ประจําปี ข่าวสารกองทนุ และหรือเอกสารอ่ืนๆ ถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือ
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือเม่ือ
ได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสิทธิของกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามหนีข้องกองทนุ 
 
(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีป็้นทรัพย์สินอ่ืน แทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจดัพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการได้มาซึ่งหลักประกันของสิทธิ
เรียกร้องอนัเกิดจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
(8) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
(9) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่ไปรษณียากร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(10) คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
 
(11) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม รวมถงึารดําเนินการวางหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 
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(12) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ 
 
(13) คา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม คา่ภาษีอากร หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตรา
สารหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น การจดัหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรักษา 
ป้องกนัผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบั
การลงทุนในหลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ตามท่ีจ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่าว เป็นต้น 
(ถ้ามี) 
 
(14) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายต่างๆในการสอบบญัชี ซึง่รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทัง้ในและต่างประเทศ ค่าท่ี
ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุและการชําระบญัชี 
 
(15) คา่ใช้จ่ายในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิของกองทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 
 
(16) คา่ธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพ่ือชําระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าจาก global custodian 
สําหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (failed trade) 
 
(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้ รับฝากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึง
คา่ธรรมเนียมและหรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศของกองทนุ 
 
(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าสมดุเช็ค 
คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ เป็นต้น  
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี)  
 
15.3 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 

15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  มี 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละ
คนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้า
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
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15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมมี่ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละ
คนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้า
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : มี 

กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละ
คนไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้า
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 

 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
 
15.3.6 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่ 

 
15.3.7 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี  

- คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหน่วยลงทนุในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  
อตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พ่ือมิให้กระทบตอ่ผลประโยชน์สว่นรวมของกองทนุรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการดงักลา่ว  
 
- คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 
 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว ข้างต้นเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืน
ใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.4 วิธีการคํานวณและการตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม : 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับกองทนุรวมตามท่ีระบุในข้อ 15.2.6 จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามท่ีจ่ายจริง โดยบริษัท
จดัการด้วยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิท่ีจะตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงักลา่วในงวด
เดียวหรือเฉล่ียตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวนั ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ
นัน้ 
 
15.5 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติด
ประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  
 
(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของ
บริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
(3) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดงักล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามอตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็น
อตัราท่ีไมส่งูกว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่
น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ท่ี
สํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) (2) และ (3) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปล่ียนแปลง 
 
15.6 หมายเหต ุ: ไมมี่ 
 

16. วิธีการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกต้อง 

16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ : ตา่งประเทศ 
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16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 

16.2.1 บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์ สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราสกลุต ่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอ่ืนใดท่ีมีการเผยแพร่ข้อมลูและ
สามารถใช้อ้างอิงได้ ณ วนัทําการท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ และจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุภายใน 1 วนัทําการถดัไป   
 
ทัง้นี ้หากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ใน

การคํานวณมลูค่ าทรัพย์ สินสทุธิของกองทนุต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้อ้างอิงได้ในภายหลงั ให้เป็นไปตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม 
และ/หรือตามท่ีได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(1) คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ ภายในวนัทําการถดัไป เว้นแต่กรณีกองทนุ
หลกัไมไ่ด้ประกาศ และ/หรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุหลกัมี
วันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเน่ืองกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ ภายในวนัทําการถดัไป บริษัทจดัการจะ
คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการท่ีบริษัทจัดการได้รับข้อมลู
มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 
 
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายในวนั
ทําการถัดไป ทัง้นี ้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณีกองทนุหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําสง่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบั
บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการ
ตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายในวนัทําการถดัไป บริษัทจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 
 
(3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัทําการถดัไป 
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เว้นแต่กรณีกองทนุหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุ
ให้บริษัทจดัการไมส่ามารถประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุได้ภายใน 2 วนัทําการถดัไปจากวนัทํา
การซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า 
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะ
ประกาศภายใน 2 วนัทําการถดัไป เว้นแตก่รณีกองทนุหลกัไมไ่ด้ประกาศ และ/หรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของ
กองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลกัมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมี
วนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วนัทําการถัดจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขาย
หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
การประกาศมลูคา่และราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

 
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ และ 
 
(3) จดัให้มีข้อมลูดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะ
จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว และในกรณีท่ีมีเหตใุห้บริษัทจดัการต้องยกเลิกกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจ
หยดุคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท่ี
ปรากฎเหตดุงักลา่ว 
 
16.2.3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
หรือจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล 
 
(2) คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
สําหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูค่า
หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
 
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2) 
 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การ
ประกาศทางหนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ี
ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผู้ ลงทุน
ประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  
 
16.4 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการ
จะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนัท่ีพบว่าราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการเพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
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(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
 
ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ี
พบราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วย
ลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ี
พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ี
คํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจาก
วนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
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(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืน
หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 
5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
 
(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้สําเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 
วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
นัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะ
ไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
วา่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่ํากว่าราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติั
ดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ
ไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
กองทุนรวม เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
จํานวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทนุรวมเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏวา่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มี
มลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวม
เป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่
แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึง
หนึง่ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้า
บคุคลดงักลา่วไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบั
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้ 
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้
หน่วยลงทุนและผู้ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ 
 

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง 

17.1 ช่ือบริษัทจดัการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
 
17.3 ช่ือผู้ประกนั  : ไมมี่ 
 (กรณีกองทนุมีประกนั) 
 
17.4 ช่ือผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไมมี่ 

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : ไมมี่ 
 
17.5 ท่ีปรึกษา : 

17.5.1 ช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 
 
17.5.2 ช่ือท่ีปรึกษากองทนุ : ไมมี่ 
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17.6 ผู้สอบบญัชี :  

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร 
หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  

บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 

หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ 
หรือนายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

 
บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการ 
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี่ 
 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีครัง้ก่อนหน้า 
 
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไมมี่ 
 

19. การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ 

19.1 บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทกุรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/
หรือทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
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19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้าง
มากของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีจดัการกองทนุรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
วนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 
55 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
 
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ 
เน่ืองจากข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการบริษัทจดัการกองทนุรวม
อาจดําเนินการขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

20. ข้อกาํหนดอ่ืนๆ 

20.1 ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุรวม
ได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้การกู้ ยืมเงินหรือทํา
ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
20.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถ
ดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
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เป็นสําคญั  และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดงักลา่ว  
 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  
 
20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการอันเน่ืองมาจากการใช้
บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้
กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักล่าว (churning) ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่
ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภท
หลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงาน
รอบปีบญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
20.4 ตวัชีว้ดั (Benchmark) : กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัดชันี 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan 
Index (Total Return Net) และ50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross)ซึง่เป็นดชันีท่ี
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือ
เทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณากําหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานของกองทนุใหม่เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 90 วนัก่อนการเปล่ียนแปลง 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
 
อย่างไรก็ดี กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุ อนัเน่ืองมาจากปัจจยั
ภายนอก เช่น ผู้ ให้บริการดชันีมีการยกเลิกการคํานวณดชันีซึ่งกองทุนมีการนําดชันีนัน้มาใช้เป็นตวัชีว้ดั หรือการ
เปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัตามท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่แจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าถึงการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบดงักลา่ว แต่จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ สถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ
ประกาศผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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20.5 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
20.6 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอ
บี อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 20.7 หรือใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากพนัธะ
ผกูพนัหรือกฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตาม
หลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุ่มยโูอบีตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้
ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 
 
20.7 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งั
ปรากฎด้วยวา่ในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะ
ท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 
 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้า
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัใน
สองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงิน
ฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA 
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(ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) 
มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
 
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลข
ประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปัน
ผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
(ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
 
(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ใน
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
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(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
 
(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 
 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
 
การดําเนินการดงักลา่วถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทํา
เพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกลา่วแล้วข้างต้น 
ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่ง
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
 
20.8 การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทัง้นี ้การซือ้
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียง
อย่างเดียว ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
ของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน 
 
ข้อกาํหนดเก่ียวกับการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติมีดังนี ้

20.8.1 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ
ในบญัชีขัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา   
 
เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สดัสว่นการเลือกลงทนุแตล่ะกองทนุ การดําเนินการสบัเปล่ียนกองทนุ ตลอดจนการหกัคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง
กบักรมธรรม์ เช่น คา่การประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจึงมีข้อกําหนด
ในเร่ืองมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่
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ขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา ซึ่งอาจแตกต่างจาก
การซือ้ขายหน่วยลงทนุเพียงอยา่งเดียว 
 
ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ 
 
20.8.2 การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต 
หรือตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด คําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือหกับญัชี
บตัรเครดิต หรือด้วยวิธีอ่ืนใดตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาทําการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามท่ี
ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการ
สัง่ซือ้จะต้องอยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะ
มีผลเม่ือบริษัทจดัการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว  
 
บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต อาจปฏิเสธคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หากคําสัง่ดงักล่าวอาจเข้าข่ายลกัษณะการทํา
ธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบคุคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกนั 
 
20.8.3 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

20.8.3.1 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการขายคืนหน่วยลงทนุ เง่ือนไขใน
การขายคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทนุ วิธีการนําสง่เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมตามท่ี
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดย
ระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผล
เม่ือบริษัทประกนัชีวิตได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วน  
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ 
โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ําและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
20.8.3.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็น
ประจําทุกเดือนเพ่ือนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และ
ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอตัราท่ีกําหนดในกรมธรรม์ ซึง่มลูค่าในการขายคืนอาจต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําท่ี
กําหนดในโครงการ  
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โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสดุได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสาร
ประกอบการขาย  
 
20.8.4 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้อ 20.8.2 สําหรับผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตควบหน่วยลงทนุ และการขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 20.8.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทุน ภายใน 10 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวน
สทิธิท่ีจะไมอ่อกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
 
20.8.5 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ํา จํานวนเงิน
คงเหลือขัน้ต่ํา และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่คําสัง่ตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด   
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมท่ี
บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นัน้เท่านัน้โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง 
(กองทนุเปิดต้นทาง) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการนํา
เงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่า
ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง ทัง้นี ้การดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้
ดงันี ้

(1) การสบัเปล่ียนกองทนุ คือ การสบัเปล่ียนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ่ง
หรือหลายกองทนุ 

(2) การสบัเปล่ียนกองทนุอตัโนมติั คือ การสบัเปล่ียนกองทนุเป็นประจําตามคําสัง่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุให้มีการ
ขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งเพ่ือไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทนุตาม
เง่ือนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3) การปรับสดัส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสบัเปล่ียนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มี
สดัสว่นการลงทนุเป็นไปตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์  
 
บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ีบริษัทประกนั
ชีวิตเหน็วา่ไมเ่ป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีท่ีจํานวนท่ีขายคืนหน่วยลงทนุต้น
ทางต่ํากวา่จํานวนขัน้ต่ําท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
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บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัสง่หนงัสือยืนยนัการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทํา
การ นบัแต่วนัท่ีได้ดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ สําหรับกรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมติั และการปรับ
สดัสว่นลงทนุอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิต จะจดัสง่รายงานยืนยนัการรับคําสัง่ครัง้แรก เม่ือคําสัง่สบัเปลี่ยนสิน้สดุลง 
หรือ สรุปสง่เป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทนุได้ทาง
โทรศพัท์ตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 
 
20.8.6 สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้กรมธรรมประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไมมี่สิทธินําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฏหมาย 

(2) เง่ือนไขการโอนหน่วยลงทนุในการซือ้กรมธรรมประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามบริษัทประกนัชีวิต
แตล่ะบริษัทกําหนด 
 
20.8.7 การจดัสง่รายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

20.8.7.1 การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจําปี 
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากท่ีได้รับ
เอกสารจากบริษัทจดัการ 
 
20.8.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
ตรวจสอบฐานะการเงินดงักลา่วได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดง
ฐานะการเงินเพิ่มเติมได้ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เปิดให้บริการหรือหยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการ
หรือช่องทางดงักล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิด
ประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม  
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ
กองทนุรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยั
อํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ 
กฎ หรือคําสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ 
ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
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บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลง
นามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการ
จดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผ่านการอนมุติัจากสํานกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุ
รวมถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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