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ค าจ ากดัความ / ค านิยาม 

กองทนุ  หมายถึง  กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 

โครงการ  หมายถึง  โครงการจดัการกองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น 1 
ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 

บริษัทจดัการ  หมายถึง  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั  

หนว่ยลงทนุ หมายถึง  หนว่ยลงทนุของกองทนุ  

หนงัสอืชีช้วน  หมายถึง  หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ  

ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถึง  ธนาคารกสกิรไทย  จ ากดั (มหาชน) 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง  บคุคลท่ีบริษัทจดัการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
แล้วแตก่รณีของกองทนุ  

นายทะเบียน  หมายถึง  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

ผู้สอบบญัชี  หมายถึง  ผู้สอบบญัชีของกองทนุ  

วนัท าการ  หมายถึง  วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 

วนัท าการซือ้ขาย  หมายถึง  วนัท าการปกติของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุนต่างประเทศและ/หรือ
ประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุและ/หรือตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

จองซือ้  หมายถึง  จองซือ้หนว่ยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  

สัง่ซือ้  หมายถึง  สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลา
เสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  

ผู้จองซือ้  หมายถึง  ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้  หมายถึง  ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

หนงัสอืรับรองสทิธิ  หมายถึง  หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

มลูคา่หนว่ยลงทนุ  หมายถึง  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดตามทะเบียนหน่วยลงทนุ เมื่อสิน้วนัที่ค านวณนัน้ โดยค านวณ
มลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล  

มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณ  หมายถึง  มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีปัดทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้  

ราคาขายหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุบวกด้วยคา่ธรรมเนียม
การขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  หมายถึง  มลูค่าหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ หกัด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ซึง่เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  



 
กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 2 

ค าอธิบายค าศพัท์เร่ืองการลงทนุของกองทนุเพื่อประกอบการอธิบายค ายอ่และความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศพัท์ที่ปรากฏ
ในหวัข้อประเภทและอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมค าอธิบายศพัท์นีเ้ป็นอยา่งอื่น 

ค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ 

“กลุม่กิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทนุรวมเปิด” กองทนุรวมประเภทรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

“กองทนุ CIS ตา่งประเทศ” กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ (collective 
investment scheme) ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแตไ่ม่รวมถึง
กองทนุ property และกองทนุ infra ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives ที่มีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1. ไมม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 
2. มีผลให้ความเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพย์สนิท่ีต้องการลดความเสีย่ง 
4. สามารถลดความเสีย่งได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทนุรวม 

“เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก” 

ทรัพย์สนิดงันี ้
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลามหรือตราสารอืน่ที่มลีกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสนิ  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงได้กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที่
เทียบเคยีงได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูส่ญัญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เตม็
จ านวน ณ เวลาใดๆ 

“ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์” ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์หลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟอ้” ดชันีท่ีจดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสะท้อนอตัราเงินเฟอ้ 

“ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1. ตัว๋เงินคลงั   
2. พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร ธปท.   
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้มีภาระผกูพนั 

“ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ” ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลงั 
ธนาคารกลาง หรือหนว่ยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือ 
ผู้ค า้ประกนั แตไ่มร่วมถงึตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของประเทศนัน้ 
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“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือตา่งประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ” 

ศนูย์กลางหรือเครือขา่ยใดๆ ที่จดัให้มีขึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1. มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพย์จากผู้เสนอซือ้หลายรายและผู้ เสนอขายหลายราย 
2. มีการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่ก าหนดเก่ียวกบัวธีิการในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ไว้

เป็นการลว่งหน้า โดยผู้ให้บริการไมอ่าจใช้ดลุยพินจิในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และ 
ผู้ เสนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์ 

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร์ 

“บง.” บริษัทเงินทนุ 

“บล.” บริษัทหลกัทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม หรือการจดัการ
กองทนุสว่นบคุคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ใน SET 

“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไมม่ีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือ
หุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไมม่งีบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้น
ที่ปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ถือหุ้นลา่สดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

“ใบแสดงสทิธิ 
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงซึง่ก าหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดประเภทหลกัทรัพย์เพิม่เตมิ 
(ฉบบัท่ี 6) 

“ผู้มีภาระผกูพนั” ผู้ที่มีภาระผกูพนัในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณี 
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“ศนูย์ซือ้ขาย 
derivatives” 

ศนูย์ซือ้ขายดงันี ้
1. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ที่ได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
2. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และให้บริการได้ตามกฎหมายตา่งประเทศและได้รับการ

ยอมรับจากส านกังาน 

“หนว่ย CIS” หนว่ยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
1. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย

หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

2. หนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หุ้นกู้ ระยะสัน้” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัท่ีออกหุ้นกู้  

“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีทีม่ีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

“CIS operator” บคุคลดงันี ้
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
2. ผู้ท าหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“concentration limit” อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการที่ลงทนุ 

“counterparty limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
เว้นแตท่ีก่ าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลือ่นย้ายความเสีย่งด้านเครดติของทรัพย์สนิท่ีได้รับการประกนั
ความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่
ซึง่มีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระเงินให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่มีผลตอ่การช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สนิท่ีได้รับการประกนัความเสีย่ง จะได้รับผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผกูพนัดงักลา่ว 

“credit event”  เหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามที่ระบใุนข้อตกลงของตราสารหรือสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถในการช าระหนีต้ามตรา
สารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเสีย่งด้าน FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรือสญัญากบัราคา underlying ของตราสาร
หรือสญัญา แล้วแตก่รณี 

“derivatives” สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
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“derivatives on organized 
exchange” 

derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทนุท่ีจะใช้ในการค านวณมลูคา่ของหลกัทรัพย์
หรือตราสารนัน้ 

“FX” อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุม่อนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ได้แก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสงัคมนยิม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ โดยการน าอตัราสว่นการลงทนุในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่
ในกลุม่กิจการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 

“issuer rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 

“market price” มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” กองทนุรวม (Mutual Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูคา่การลงทนุสทุธิในทรัพย์สินไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผา่นการลงทนุในตราสารหรือ
สญัญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่บัทรัพย์สนิ ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีความเสีย่งในทรัพย์สนินัน้ 

“notional amount” มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation 
category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัิ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives  

“P/N” ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note) 
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“portfolio duration” อายเุฉลีย่ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ซึง่ได้จากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ 

“regulated market” ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รองซือ้ขายตราสารระหวา่ง
กนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัตราสารนัน้ โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูล
ของทางการหรือหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีลกัษณะท านอง
เดียวกบัหลกัทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  

“SET” ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 

“single entity limit” อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความนา่เช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมถ่ิีนท่ีอยู ่ซึง่เป็นการประเมินความ
เสีย่งในการผิดนดัช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภทการให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (Transferable Subscription Right) 

“underlying” สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 
 
1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ): Asset Plus Global Complex Return 1 Not for Retail Investors 
 
1.3.  ช่ือยอ่ : ASP-GCOM 1 
 
1.4.  ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 
 
1.5.  ประเภทการขาย : ขายครัง้เดียว 
 
1.6.  การก าหนดอายโุครงการ : ไมก่ าหนด 
 
1.7.  อายโุครงการ : ปี – เดือน – วนั 
 
1.8.  อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นช่วงเวลา) :  
 
1.9.  เง่ือนไข (อายโุครงการ) : 
(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยตุิโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้กองทนุได้
อย่างเหมาะสม หรือไม่มีตราสารที่สามารถลงทนุได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้กองทุน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้อก าหนดในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(2) บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิและด าเนินการเลิกกองทนุโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
หาก ณ วนัครบก าหนดอายใุนการลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท 
Fixed Coupon Note (FCN) ที่กองทุนลงทุนเข้าเง่ือนไขได้รับการครบก าหนดไถ่ถอนโดยการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือ
ทรัพย์สนิอื่นใดเทียบเทา่เงินสดทัง้หมดทกุสญัญาที่กองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัที่พิจารณาเง่ือนไขและวนัครบ
ก าหนดอายสุญัญาดงักล่าว ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหลงัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทนุรวมเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วนัท าการ 
หากไมเ่กิดเหตกุารณ์เลกิกองทนุตามเง่ือนไขข้างต้น บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ
และจะแจ้งวนัเปิดรับค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุทราบผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัครบก าหนด
อายกุารลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)  
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(3) หลงัจากครบก าหนดการลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท 
Fixed Coupon Note (FCN) และหากมีวนัใดมลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท าการก่อนหน้ามีมลูคา่เทา่กบัหรือมากกวา่ 10.60 บาท
ต่อหน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการเลิกกองทนุและจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิทกุรายโดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon 
Note (FCN) ที่มีอายปุระมาณ 6 เดือน (แตไ่มต่ ่ากวา่ 5 เดือน และไมเ่กิน 7 เดือน) นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็น
กองทนุรวม 
 
1.10.  ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย 
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย : 

2.1.  จ านวนเงินทนุของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท 
 
2.2.  เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) : 
1.  ระหวา่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการ
ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวน
เงินทุนของโครงการแต่ไม่เต็มจ านวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกได้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  

2.  บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเงินทนุของโครงการและ/หรือวงเงินลงทนุในตา่งประเทศได้ โดยจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2.3.  มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10.0000 บาท 
 
2.4.  จ านวนหนว่ยลงทนุ : 200,000,000.0000 หนว่ย 
 
2.5.  ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 
 
2.6.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000,000.00 บาท 
 
2.7.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมก่ าหนด 
 
2.8.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด 
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2.9.  จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด 
 
2.10. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 
 
2.11. จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมลูค่าขัน้ต ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าโดยประกาศผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุนลักษณะพิเศษ 
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ : 
เพื่อเป็นทางเลอืกส าหรับผู้ลงทนุท่ีมิใชร่ายยอ่ย ที่มีความเข้าใจในทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุและยอมรับความเสีย่งได้สงูมากกวา่
กองทนุท่ีเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุทัว่ไป โดยจะน าเงินไปลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็น
หุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการสง่มอบหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง 
(Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสญัญา ตลอดจนลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นใดภายใต้หลกัเกฑณ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
3.2.  ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ : ผสม 
 
3.3.  ประเภทกองทนุตามลกัษณะพิเศษ (สามารถเลอืกได้มากกวา่ 1 รายการ) : ไมม่ี 
 
3.4.  ประเภทการลงทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ 
 
3.5.  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทุนรวมได้ตาม 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
3.6.  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 

3.6.1 วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : ที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทนุใน derivatives แบบไมซ่บัซ้อน 

อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives มีการลงทนุใน derivatives ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีใช้กบักองทนุรวมทัว่ไป 

 



 
กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 10 

3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach 

อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กิน  100.00 
  
3.7.  การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทนุ 
 
3.8.  กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : อื่นๆ 
1. ในช่วงแรก 6 เดือนแรก (แตไ่ม่ต ่ากวา่ 5 เดือน และไมเ่กิน 7 เดือน) นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม กองทนุมี
กลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) โดยกองทนุจะเน้นลงทนุตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 
ทีเ่ป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีอายสุญัญาตามกรอบเวลาดงักลา่ว 
2. หลงัจากครบระยะเวลาตามข้อ 1 ข้างต้น หากปรากฎวา่กองทนุได้รับหุ้นตวัใดก็ตามที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างองิ (Underlying) 
ในแตล่ะตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) กองทนุจะลงทนุเฉพาะในหุ้นตวันัน้ๆ ที่ได้รับมาจากการลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ตามเดิม สว่นท่ีเหลอืกองทนุจะลงทนุในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ และ/หรือ
ตราสารทางการเงิน และ/หรือหนว่ยลงทนุของกองทนุ เป็นต้น 
 
3.9.  ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) :  
ไมม่ี เนื่องจากกองทนุไมส่ามารถวดัผลการด าเนินงานได้ เพราะอตัราผลตอบแทนของกองทนุจะขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน
ของตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้ อนุพนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ซึ่งเป็น
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึน้ส าหรับกองทนุนีโ้ดยเฉพาะ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใต้
กรอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถึงวนัท่ีมี
การเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวม และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทยีบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท าหรือเปิดเผย
ข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งเปลีย่นแปลงดงักลา่วผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ : จ่ายผลตอบแทนแบบซบัซ้อน 
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3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี ้
และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทนุ เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทนุกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs หนว่ยลงทนุกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือกองทนุอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สนิอื่นใดหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยจะพิจารณาปรับสดัสว่นการลงทนุได้ตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะมีการลงทนุที่สง่ผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่รอบปีบญัชี
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต ่ากวา่ 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม กองทนุจะ
เน้นลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้ อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) 
ที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สญัญาหรือผู้ค า้ประกัน 
เป็นสถาบนัการเงิน และ/หรือ นิติบคุคล และ/หรือ นิติบคุคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในตา่งประเทศ ที่มี
อนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) และ/หรือที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) และ/หรือไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยมีเง่ือนไขการครบ
ก าหนดไถ่ถอนด้วยการสง่มอบหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สนิอื่นใดเทียบเทา่เงิน
สดเมื่อครบอายกุารลงทนุ 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) ตราสารหนีท้ี่ไมไ่ด้รับ
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) และตราสารทนุที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) และอาจมี
การลงทนุหรือมีไว้ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 
ซึง่รวมถึงการปอ้งกนัความเสีย่งทีม่ีอยูจ่ากการลงทนุ เช่น การท าสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกบัราคาตราสาร อตัรา
ดอกเบีย้ และ/หรือสญัญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทัง้
อาจท าธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพย์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในสว่นการลงทนุในต่างประเทศ บริษัทจดัการมีนโยบายที่จะท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ตามความเหมาะสมส าหรับสภาวะการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ โดยผู้จดัการกองทนุจะพิจารณา
จากปัจจยัที่เก่ียวข้อง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางอตัราแลกเปลีย่น 

รายละเอียดเกี่ยวกับลกัษณะพิเศษ  
กองทนุจะลงทนุในสดัสว่นประมาณ 100% ของมลูคา่ที่จ าหนา่ยได้ครัง้แรกของกองทนุรวม ในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
(Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้ อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สญัญาหรือผู้ค า้ประกนั เป็นสถาบนัการเงิน และ/หรือ นิติบคุคล และ/หรือ นิติ
บคุคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ 
(Investment grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (Non-Investment grade) และ/หรือ 
ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) โดยมีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการสง่มอบหุ้นที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างองิ 
(Underlying) และ/หรือเงินสดและ/หรือทรัพย์สนิอื่นใดเทียบเทา่เงินสดเมื่อครบอายกุารลงทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารดงักลา่ว
ที่มีอายปุระมาณ 6 เดือน (แตไ่มต่ ่ากวา่ 5 เดือน และไมเ่กิน 7 เดือน) นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม  
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ทัง้นี ้ผู้ออกหรือคู่สญัญาของตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) จะค านวณและสง่ราคาที่เป็นมูลค่า
ยตุิธรรมมายงับริษัทจัดการทกุวนัท าการและบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วทกุวนัที่ 15 และวนัท าการสดุท้ายของเดือน 
ทัง้นี ้ในกรณีตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันท าการถัดไป โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือ 
Bloomberg เป็นต้น 

เงื่อนไขของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท 
Fixed Coupon Note (FCN) 

ข้อมลูและตวัอย่างตามสมมติฐานนี ้เป็นเพียงข้อมลูที่จดัท าเพื่อให้ผู้ลงทนุมีความเข้าใจในกลไกการลงทนุของกองทนุและเง่ือนไข
ของผลตอบแทนที่กองทนุได้รับจากการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ 
ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ทัง้นี ้ไมไ่ด้เป็นการรับประกนัเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุ 
กองทุนจะมีการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้ นกู้ อนุพันธ์ ประเภท Fixed 
Coupon Note (FCN) มากกว่า 1 สัญญา และมีหุ้ นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) 
มากกวา่ 1 หุ้น และแตล่ะสญัญามีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการสง่มอบหุ้นที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือ
เงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดโดยขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานของหุ้นทกุตวัที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) 
ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) นัน้ๆ  

ก าหนดให้ 
หุ้นจดทะเบียนหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ = หลกัทรัพย์อ้างองิ (Underlying) 
มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) = ราคาปิดของหุ้น ณ สิน้วนัท าการ ท่ีกองทนุเข้าลงทนุในตราสารท่ีมี

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 
มลูคา่หุ้นอ้างอิงสดุท้าย (Final Spot Level)  = ราคาปิดของหุ้น ณ สิน้วนัท าการที่ 3 ก่อนวนัครบก าหนดอายขุองตราสาร

ที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 
วนัพิจารณามลูคา่หุ้นอ้างอิง (Valuation Date) = วนัท าการที่ 3 ก่อนครบก าหนดอายขุองตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 

(Structured Note) 
Strike price = ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 
ประมาณการผลตอบแทน = 6.00% ตอ่ปี  

ทัง้นี ้อัตราร้อยละของ Strike price และ ประมาณการผลตอบแทน อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในวันที่
กองทนุเข้าลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note 
(FCN) โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหลงัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทนุรวมเรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วนัท าการ  

วิธีการค านวณผลการด าเนินงานของหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างองิ (Underlying) 
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เงื่อนไขการครบก าหนดไถ่ถอนการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ 
ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) แบ่งเป็น 2 กรณี  

กรณี เงนิลงทุนเร่ิมแรก ผลตอบแทน 
หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 

(Underlying)* 
1. ผลการด าเนินงานของหุ้นทกุตวั  
มีมลูคา่คงเหลอืมากกวา่ ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้น
อ้างองิเร่ิมต้น 

   

2. ผลการด าเนินงานของหุ้นตวัใดตวัหนึง่  
มีมลูคา่คงเหลอืน้อยกวา่หรือเทา่กบั ร้อยละ 85 ของ
มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 

   

หมายเหต ุ:  
* หุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ท่ีกองทนุจะได้รับนัน้ พิจารณาจากหุ้นท่ีมีผลการด าเนินงานคงเหลือน้อยท่ีสดุในแตล่ะตะกร้าหลกัทรัพย์ 
(Basket) ท่ีราคาตามมลูค่า Strike price มิใช่ ราคาตามมลูค่าตามตลาดหรือมลูค่าหุ้นอ้างอิงสดุท้าย 
 
กรณีที่ 1 : ผลการด าเนินงานของหุ้นทกุตวัที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณา
มลูคา่หุ้นอ้างอิง (Valuation Date) มีมลูคา่คงเหลอืมากกวา่ ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น  

กองทนุจะได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สนิอื่นใดเทยีบเทา่เงินสด = เงินลงทนุเร่ิมแรก+ผลตอบแทน  

โดยผลตอบแทน = เงินลงทนุเร่ิมแรก x ผลตอบแทน (ตอ่ปี) x จ านวนเดือนที่ลงทนุ 
12 เดอืน 

สมมติ : การลงทนุในตราสารท่ีมสีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 1 สญัญา มีมลูคา่เงินลงทนุเร่ิมแรกเทา่กบั 
1,000 USD และมีหุ้นที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ดงันี ้
หุ้น A มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price)  =  343.00 USD  
หุ้น B มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) =  169.00 USD  
หุ้น C มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) =  163.00 USD  

วิธีการค านวณผลการด าเนินงานของหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างองิ (Underlying) 
ชื่อหลักทรัพย์ 

 
มูลค่าหุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 

Po 
มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย 

Pt 
ผลการด าเนินงาน (%) 
   Pt – Po   x 100 

 Po 

ผลการด าเนินงานของหุ้น  
มีมูลค่าคงเหลือ  

(ร้อยละ) 
หุ้น A 343.00 USD 292.00 USD - 14.87 85.13 
หุ้น B 169.00 USD 170.00 USD 0.59 100.59 
หุ้น C 163.00 USD 147.00 USD -9.82 90.18 

หุ้น A หุ้น B และ หุ้น C ที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณามลูคา่หุ้นอ้างอิง 
(Valuation Date) หุ้นทัง้ 3 ตวั มมีลูคา่คงเหลอืมากกวา่ ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น  
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กองทนุจงึได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สนิอื่นใดเทยีบเทา่เงินสดตามเง่ือนไขข้างต้น ดงันี ้

= 1,000 + (1,000 x 6%) x  6 เดือน 
                                         12 เดือน 

= 1,030 USD 

ดงันัน้ กองทนุได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สนิอื่นใดเทียบเทา่เงินสด จ านวน 1,030 USD 
 
กรณีที่ 2 : ผลการด าเนินงานของหุ้นตวัใดตวัหนึง่ทีเ่ป็นหลกัทรัพย์อ้างองิ (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพจิารณา
มลูคา่หุ้นอ้างอิง (Valuation Date) มีมลูคา่คงเหลอืน้อยกวา่หรือเทา่กบั ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น  

กองทนุจะได้รับเงินลงทนุบางสว่นคืนเป็นหุ้นที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการ
ด าเนินงานคงเหลือน้อยที่สดุในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) นัน้ๆ ที่ราคาตามมลูค่า Strike price มิใช่ ราคาตามมูลค่าตามตลาด
หรือมลูคา่หุ้นอ้างอิงสดุท้าย และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ (USD)  

กองทนุจะได้รับเงินลงทนุบางสว่นคืนเป็นหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกลุดอล
ลา่ร์สหรัฐ (USD) ดงัตอ่ไปนี ้

1. หุ้น = มลูคา่เงินลงทนุเร่ิมแรก  Strike price*  
2. ผลตอบแทน = เงินลงทนุเร่ิมแรก x ผลตอบแทน (ตอ่ปี) x จ านวนเดือนท่ีลงทนุ 
                                                                                               12 เดอืน 
หมายเหต ุ:  * Strike price = มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) x 85%  

สมมติ : การลงทนุในตราสารท่ีมสีญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 1 สญัญา มีมลูคา่เงินลงทนุเร่ิมแรกเทา่กบั  
1,000 USD และมีหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างองิ (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ดงันี ้
หุ้น A มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price)  =  343.00 USD  
หุ้น B มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) =  169.00 USD  
หุ้น C มลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น (Initial Price) =  163.00 USD  

วิธีการค านวณผลการด าเนินงานของหุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพย์อ้างองิ (Underlying) 
ชื่อหลักทรัพย์ 

 
มูลค่าหุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 

Po 
มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย 

Pt 
ผลการด าเนินงาน (%) 
   Pt – Po   x 100 

Po 

ผลการด าเนินงานของหุ้น  
มีมูลค่าคงเหลือ  

(ร้อยละ) 
หุ้น A 343.00 USD 270.00 USD -21.28 78.72 
หุ้น B 169.00 USD 143.65 USD -15.00 85.00 
หุ้น C 163.00 USD 122.00 USD -25.15 74.85 

หุ้น A หุ้น B และ หุ้น C ที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณามลูคา่หุ้นอ้างองิ 
(Valuation Date) ตวัใดตวัหนึง่มมีลูคา่คงเหลอืน้อยกวา่หรือเทา่กบั ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างองิเร่ิมต้น  
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กองทนุจะได้รับเงินลงทนุบางสว่นคืนเป็นหุ้นที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์
สหรัฐ (USD) ดงัตอ่ไปนี ้

1. หุ้น C ซึง่มีผลการด าเนินงานคงเหลอืน้อยที่สดุ ดงันี ้

1.1 จ านวนหุ้น C ที่กองทนุจะได้รับตามราคา Strike price = 1,000  (163.00x85%)  

  = 1,000  138.55 
  = 7.2176 หุ้น 

ทัง้นี ้กองทนุจะได้รับหุ้นท่ีจ านวน 7 หุ้น  
1.2 สว่นที่เหลอื 0. 2176 ของหุ้น C กองทนุจะได้รับเป็นเงินสดตามมลูคา่หุ้นอ้างอิงสดุท้าย เทา่กบั 0. 2176x122.00 = 26.55 USD  

2 ผลตอบแทน =  (1,000 x 6%) x  6 เดือน 
   12 เดือน 

  = 30 USD 

ดงันัน้ กองทนุได้รับหุ้น C จ านวน 7 หุ้น เงินสดตามมลูคา่อ้างอิงสดุท้ายของหุ้น C สว่นที่เหลือ 0.2176 หุ้น จ านวนเงิน 26.55 USD 
และ ผลตอบแทน จ านวนเงิน 30 USD   

ตามกรณีที่ 1 กองทนุจะได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สนิอื่นใดเทียบเทา่เงินสด ต่อเมื่อผลการด าเนินงานของหุ้นทกุตวัที่เป็นหลกัทรัพย์
อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Valuation Date) มีมูลค่าคงเหลือมากกว่า 
ร้อยละ 85 ของมลูคา่หุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น หรือ  
ตามกรณีที่ 2 หากมีหุ้นที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) ณ วนัพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง 
(Valuation Date) มีมลูคา่คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั ร้อยละ 85 ของมลูค่าหุ้นอ้างอิงเร่ิมต้นเพียงตวัใดตวัหนึง่ กองทนุจะได้รับ
เงินลงทนุบางสว่นคืนเป็นหุ้นที่เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) โดยจะได้รับเป็นหุ้นที่มีผล
การด าเนินงานคงเหลอืน้อยที่สดุในตะกร้าหลกัทรัพย์ (Basket) นัน้ๆ และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ (USD)  

ทัง้นี ้หากกองทนุได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สนิอืน่ใดเทยีบเทา่เงินสดตามกรณีที่ 1 ทัง้หมดทกุสญัญาที่กองทนุลงทนุ กองทนุจะเลกิ
กองทนุตามเง่ือนไขข้อ 1.9 (2) 

หมายเหตุ :  
 ข้อมลู และ/หรือเง่ือนไข และ/หรือตวัอย่าง และ/หรือประมาณการจ านวนและราคาหุ้น ตามสมมติฐานนีเ้ป็นเพียงข้อมลูที่
จดัท าเพื่อให้ผู้ลงทนุมีความเข้าใจในกลไกการลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้น
กู้ อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีเง่ือนไขการครบก าหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลกัทรัพย์
อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสด และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด เท่านัน้ มิได้ เป็นการรับประกนัเงินต้นและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี ้ดงันัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวได้ใน
ภายหลงัโดยขึน้อยูก่บัตามสภาวะตลาด และ/หรือช่วงเวลาการลงทนุ และ/หรือจ านวนวนัท่ีลงทนุ 

 การค านวณจ านวนหุ้นที่กองทนุจะได้รับ (ตามกรณีที่ 2) หากมีเศษของหุ้นกองทนุจะรับเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ (USD) แทน 
โดยค านวณราคาของหุ้นนัน้ตามมลูคา่หุ้นอ้างอิงสดุท้าย  
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รายละเอียดหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) 
1. ALIBABA GROUP HOLDING  

- บริษัทระดบัโลกสญัชาตจีิน ด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี และเป็นผู้น าในการให้บริการหลายประเภท ได้แก ่ด้าน e-Commerce, 

Search Engine, ระบบช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์, โครงสร้างพืน้ฐานของระบบ Internet, AI และคอนเทนต์ Internet 

ตา่งๆ ผา่นบริษัทในเครือเช่น Aliexpress, Taobao.com, Alipay, Tmall etc. 

- ก่อตัง้ในปี 2542 โดยนาย แจ็ก หมา่ ได้เสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน 2557 

ณ ราคา 68 ดอลลาร์สหรัฐ  

- ปัจจบุนัซือ้ขาย ADR ในตลาดนิวยอร์ค (NYSE : BABA US) ด้วย มลูคา่ตลาด 500 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

3,500 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/BABA:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.alibabagroup.com 

2. APPLIED MATERIAL  

- บริษัทสญัชาติอเมริกนั ผู้ เช่ียวชาญอตุสาหกรรมด้านการผลติ Semiconductors อาทิ ไมโครชิพ, จอแสดงผล ส าหรับ 

TV และ Smart Phone รวมถงึผลติภณัฑ์พลงังานแสงอาทิตย์ 

- ก่อตัง้ในปี 2510 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เมื่อวนัที่ 1ตลุาคม 2515 ณ ราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : AMAT US) ด้วย MktCap มลูคา่ 58 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

600 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/AMAT:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.appliedmaterials.com/ 

3. AMAZON.COM INC  

- บริษัท e-Commerce ระดบัโลก สญัชาติอเมริกนั ด าเนินธุรกิจ ค้าปลกีออนไลน์ ที่น าเสนอขายสนิค้าที่หลากหลายและ

ครอบคลมุ อาทิ หนงัสอื, เพลงสากล, คอมพิวเตอร์, อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น 

- ก่อตัง้ในปี 2537 เสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2540 ณ ราคา 18 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแดก็ (NASDAQ : AMZN US) ด้วย MktCap มลูคา่ 780 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

7,500 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/AMZN:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.amazon.com 

4. NVIDIA CORP  

- บริษัทสญัชาติอเมริกนั ท าธุรกิจเก่ียวกบัเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ผลติภณัฑ์ที่เป็นท่ีรู้จกัของบริษัทนีค้ือ "หนว่ย

ประมวลผลทางด้านกราฟฟิก (GPUs)" ส าหรับคอมพิวเตอร์, เกมส์, รถยนต์, และสมาร์ทโฟน 

- ก่อตัง้ในปี 2536 เสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2542 ณ ราคา 12 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแดก็ (NASDAQ : NVDA US) ด้วย MktCap มลูคา่ 150  พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

3,300 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/NVDA:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.nvidia.com 
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5. ACTIVISION BLIZZARD 

- บริษัทเกมสย์กัษ์ใหญ่ของโลก สญัชาติอเมริกนั เกิดจากการควบกิจการของบริษัทเกมส์รายใหญ่ 2 ราย Activision กบั 

Blizzard ในปี 2550 

- ก่อตัง้ในปี 2534 เสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เมื่อวนัที่ 1 มถินุายน 2526 ณ ราคา 12 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : ATVI US) ด้วย MktCap มลูคา่ 54 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

400 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/ATVI:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.activision.com 

6. INTUITIVE SURGICAL INC 

- บริษัทผลติและพฒันาหุน่ยนต์ทางการแพทย์ส าหรับการผา่ตดั สญัชาติอเมริกนั หุน่ยนต์ da Vinci Surgical System 

ท าหน้าที่เป็นดวงตาและแขนกล ให้แพทย์ท างานได้อยา่งแมน่ย า ได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย โดยการตดิตัง้

มากกวา่ 4,500 เคร่ืองทัว่โลก 

- ก่อตัง้ในปี 2538 เสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เมื่อวนัที่ 12 มิถนุายน 2543 ณ ราคา 9 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : ISRG US) ด้วย MktCap มลูคา่ 52 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

818 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/ISRG:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.intuitivesurgical.com 

7. NETFLIX, INC 

- บริษัทสญัชาติอเมริกนั ให้บริการวีดีโอ Online Streaming ถกูลขิสทิธิ ซึง่มีจดุเร่ิมต้นมาจากการให้เช่ายืม DVD ผา่น

ทางไปรษณีย์ ปัจจบุนับริษัทให้บริการมากกวา่ 190 ประเทศ และขยายธุรกิจไปยงัการผลติภาพยนตร์และซีรีย์ 

- ก่อตัง้ในปี 2540 เสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2545 ณ ราคา 15 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ : NFLX US) ด้วย MktCap มลูคา่ 152 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

2,000 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/NFLX:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที ่http://ir.netflix.com 

8. TESLA, INC. 

- บริษัทสญัชาติอเมริกนั ออกแบบ ผลติ และจ าหนา่ยรถพลงังานไฟฟา้ รถยนต์ที่มช่ืีอเสยีง Model S และ Model X ซึง่

เป็นรถยนต์ไฟฟา้สว่นบคุคล Hi-end และ Model 3 ที่ราคาเข้าถึงได้ บริษัทยงัผลติแบตเตอร่ีลเิทียม-ไอออน โดยมี

โรงงานผลติแบตเตอร่ีอยา่งโรงงาน Gigafactory  

- ก่อตัง้ในปี 2546 เสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เมื่อวนัท่ี 29 มถินุายน 2553 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดแนสแดก็ (NASDAQ : TSLA US) ด้วย MktCap มลูคา่ 48 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

1,700 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/TSLA:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.tesla.com 
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9. TAIWAN SEMICONDUCTOR 

- บริษัทสญัชาติไต้หวนั เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ในตลาดไต้หวนั ผลติชิน้สว่นชิปตามออเดอร์ ให้บริษัท

เทคโนโลยีชัน้น า มีสว่นบง่การตลาดมากที่สดุในโลก โดยมีลกูค้ารายใหญ่อาทิ Apple และ Nvidiaน าไปใช้ผลติ

โทรศพัท์มือถือและการ์ดจอส าหรับคอมพิวเตอร์ 

- ก่อตัง้ในปี 2530 เสนอขายหุ้น ADR เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2550 ณ ราคา 10.68 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดนิวยอร์ค (NYSE : TSM US) ด้วย MktCap มลูคา่ 200 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 330 

ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/TSM:US  

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.tsmc.com.tw 

10. MORGAN STANLEY 

- บริษัทสญัชาติอเมริกนั ด าเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินทัว่โลก แก่ ลกูค้ารายบคุคล ลกูค้าสถาบนั วานิชธนกิจ 

(Investment Banking) รวมถงึบริษัทจดัการกองทนุ 

- ก่อตัง้ในปี 2478 เสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม 2529  

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดนิวยอร์ค (NYSE: MS US) ด้วย MktCap มลูคา่ 88 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

424 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/MS:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.morganstanley.com 

11. SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LTD. 

- บริษัทพฒันาและผลติเลนส์ครบวงจรรายใหญ่ สญัชาตจีิน ส าหรับอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และกล้องหลายรูปแบบ โดย

เป็นผู้ผลติเลนส์เพื่อรองรับอปุกรณ์ตา่งๆ อาทิ เลนส์กล้องมือถือ กล้องวงจรปิด กล้องเซนเซอร์รถยนต์ กล้องจลุทรรศน์ 

ฯลฯ ส าหรับสง่ให้ผู้ผลติอปุกรณ์ส าเร็จรูปชัน้น าทัว่ไป อาทิ  Huawei  และ Sony 

- ก่อตัง้ในปี 2527 เสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เมื่อปี 2550  

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 2382 HK)  ด้วย MktCap มลูคา่ 170 พนัล้านฮอ่งกงดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

240 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/2382:HK 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.sunny-optics.com 

12. AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 

- บริษัทสญัชาตจีิน ผลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์เก่ียวกบัเสยีง ระบบสมัผสั การสัน่สะเทือน และเลนส์ โดยคิดเป็นอปุกรณ์

ขนาดเลก็เกือบทัง้หมด ของ Smart Device โดยสง่ให้ลกูค้ารายใหญ่ อาทิ Apple Inc. 

- ก่อตัง้ในปี 2536 เสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2548  

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 2018 HK) ด้วย MktCap มลูคา่ 141 พนัล้านฮ่องกงดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

1,070 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/2018:HK 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.aactechnologies.com 
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13. GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 

- บริษัทสญัชาตจีิน ผลติรถยนต์สว่นบคุคลขนาดใหญ่ตดิ 1 ใน 10 อนัดบัแรกของจีน เจ้าของแบรนด์รถยนต์ Geely และ 

Lynk & Co นอกจากนีบ้ริษัทได้ซือ้กิจการ Volvo, Proton และ Lotus เพื่อเพิ่มความแขง็แกร่งทางเทคโนโลยี และเพิ่ม

โอกาสในหารบกุตลาดตะวนัตกมากขึน้ 

- ก่อตัง้ในปี 2529 เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เมื่อวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2550 ณ ราคา 1.06 ฮ่องกง

ดอลลาร์ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 175 HK) ด้วย MktCap มลูคา่ 198 พนัล้านฮ่องกงดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

940 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/175:HK 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.geelyauto.com.hk 

14. TAL EDUCATION GROUP 

- บริษัทผู้น าด้านติวเตอร์ในจีน ส าหรับสอนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวชิาอื่นๆท่ีใช้สอบเข้าระดบัชัน้

มหาวิทยาลยั โดยครอบคลมุระดบัชัน้อนบุาลถึงมธัยม มีสาขาทัว่ประเทศ 580 สาขา ใน 38 เมือง โดยมีปัจจยัการ

เติบโตจากการสอบเข้ามหาวิทยาลยัชัน้น าทีม่ีอตัราแขง่ขนัสงูมาก 

- ก่อตัง้ในปี 2546 เสนอขายหุ้น ADR เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม  2553 ณ ราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐ 

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดนิวยอร์ค (NYSE: TAL US) ด้วย MktCap มลูคา่ 24 พนัล้านดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู 

166 ล้านดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/TAL:US 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.en.100tal.com 

15. BYD AUTO CO., LTD 

- บริษัทผลติรถยนต์และชิน้สว่นยานยนต์ โดยมีความเช่ียวชาญและครองตลาดรถยนต์ไฟฟา้ในประเทศจีน นอกจากนี ้

บริษัทขยายธุรกิจรถโดยสารไฟฟา้ Skyrail ในประเทศจีน โดยมีแผนก่อสร้างในหลายเมืองในประเทศจีน รวมถึงที่

ก่อสร้างแล้วที่ เมือง lloilo ในประเทศฟิลลปิปินส์  บริษัทมีนายวอร์เรน บฟัเฟตเป็นผู้ ถือหุ้นอยูด้่วย 

- ก่อตัง้ในปี 2538 เสนอขายหุ้นใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO)  เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2545 ณ ราคา  

- ปัจจบุนัซือ้ขายในตลาดฮ่องกง (HKEX : 1211 HK) ด้วย MktCap มลูคา่ 158 พนัล้านฮอ่งกงดอลลาร์ มลูคา่การเทรดเฉลีย่สงู  

116 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ตอ่วนั สามารถดขู้อมลูทัว่ไปและราคาย้อนหลงัได้ที่ https://www.bloomberg.com/quote/1211:HK 

- นกัลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทได้ที่ www.byd.com.cn 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงและ/หรือเพิ่มเตมิ รายละเอียดหลกัทรัพย์อ้างอิง (underlying)ดงักลา่ว โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก (IPO) ในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั 
 

 
 
 
 
 

https://www.bloomberg.com/quote/175:HK
http://www.geelyauto.com.hk/
http://en.100tal.com/
https://www.bloomberg.com/quote/TAL:US
http://www.en.100tal.com/
https://www.bloomberg.com/quote/1211:HK
http://www.byd.com.cn/
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3.12. รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  
มีนโยบายการลงทนุซึง่สง่ผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกบัความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้ อยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.13 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ : 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ : 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภท
หรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทัว่ไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
1.1 ตราสารทนุ 
1.1.1 หุ้น 
1.1.2 share warrants 
1.1.3 TSR 
1.1.4 ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants 
1.1.5 ตราสารทนุอื่นที่มลีกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

1.2 ตราสารหนี ้
1.2.1 พนัธบตัร 
1.2.2 ตัว๋เงินคลงั 
1.2.3 หุ้นกู้   (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.2.4 B/E 
1.2.5 P/N 
1.2.6 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
1.2.7 ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.2.8 ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
เพิ่มเติม 

1.3 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) 

1.4 ตราสาร Basel III 

1.5 ศกุกู 

1.6 DW 

1.7 SN 
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2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
ทรัพย์สนิท่ี บลจ. จะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้

2.1 ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มีการรับ
โอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ี บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมี
ข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็น
ที่ยอมรับในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N ดงักลา่วต้องมีการรับอาวลั
หรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.4.2 ธนาคารออมสนิ  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) 
ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

2.5 การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงันี ้
2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ derivatives ตามที่ระบใุนสว่น
ที่ 6 ข้อ 1 
2.5.2 หากการลงทนุใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินนัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถ
ลงทนุได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และ
เป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัการลงทุนที่อาจท าให้
กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 
2.5.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อน
ครบอาย ุเมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 
2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนการลงทนุ 
2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณี
ที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป   
2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมีนยัส าคญัให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรม
ของ SN ไปยงั TBMA ทนัที  
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 
กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี  ้
1. มีคณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในสว่นที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3 

2. ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใช้กบัการลงทนุในหน่วย CIS 
ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่)  
2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
2.2 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทนุนัน้ 
2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับ
ทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทนุนัน้ 

3. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF MF ดงักลา่วต้องไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร์ 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

10. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 9.  
 
ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
1. คูส่ญัญา  ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท้ี่สามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
1.1 ธพ. 
1.2 บง. 
1.3 บค. 
1.4 บล. 
1.5 บริษัทประกนัภยั 
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1.6 ธปท. 
1.7 กองทนุฟืน้ฟ ู
1.8  นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9 สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo  ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยูใ่นอนัดบั 
investment grade  

2.2 B/E P/N บตัรเงินฝาก ศกุูก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั ซึ่งมี
อายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 ปี 

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้
เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N หรือศกุกู ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจาก
การจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5  ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเช่ือถือและ
อ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสัน้
ดงักลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลูราคาที่น่าเช่ือถือและ
อ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสัน้
ดงักลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรัพย์สนิอื่นตามที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศยัอ านาจตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo  ต้องไมเ่กิน 90 วนั 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบตัิส าหรับการลงทุนใน reverse repo ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 
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ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending)  
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้

1. คูส่ญัญา ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คูส่ญัญาดงักลา่วกระท าการ
ในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบคุคลดงันีท้ี่สามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 
1.1 ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2 ธปท. 
1.3 กองทนุฟืน้ฟ ู  
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 
1.5 ธพ. 
1.6 บง. 
1.7  บล. 
1.8 บริษัทประกนัชีวิต 
1.9 กองทนุสว่นบคุคลที่มีมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ลงทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป 
1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
1.11 นิติบคุคลอื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ ธปท. 
ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์  

3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั  บลจ. ต้องด าเนินการดงันี ้
3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนัดงันี ้ 
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3 B/E P/N บตัรเงินฝาก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั  
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงิน
เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
3.1.5 B/E P/N หรือศกุกู ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด 
credit rating ระยะสัน้ด้วย 
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.6 ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
3.1.7 หนงัสอืค า้ประกนัท่ี ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพย์ให้แก่กองทนุ  
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET50 ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุไม่มีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุ กองทนุจะ
รับหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด้ 
3.1.9 หนว่ยลงทนุของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สามารถ
บงัคบัช าระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักลา่วได้โดยพลนั 
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3.3 ห้ามน าหลกัประกันตาม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกันนัน้ได้ 
เว้นแตเ่ป็นการบงัคบัช าระหนีต้ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สนิดงันี ้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
3.5.2 บตัรเงินฝากหรือ P/N ดงันี ้
3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั 
3.5.2.2  P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อ
ทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
3.5.2.3 P/N ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดงันี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มา
จากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และหลกัประกนัใน
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้
1. ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงันี ้
1.1 ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 
1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  ทองค า 
1.6  น า้มนัดิบ 
1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟอ้ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9 
1.8  ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เทา่นัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบ
ของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
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2. เง่ือนไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 
2.1 กรณี MF ได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดงันี ้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทน
ซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถ
ลงทนุได้  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

3. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้

3.1 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่
น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี  ทัง้นี ้underlying 
หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

3.2 เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.2.1 ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี  ้
3.2.1.1 ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกั ≤ 20% ของน า้หนกัทัง้หมด 
3.2.1.2 ดชันีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน า้หนัก ≤  35% ของน า้หนักทัง้หมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน า้หนกัไมเ่กินอตัราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องน าองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัทองค าหรือน า้มนัดิบมาพิจารณา 
3.2.2 ดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองค าหรือน า้มนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองค าหรือน า้มนัดิบ 
3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้
3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัที่มีความน่าเช่ือถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทัง้นี ้หากปรากฏว่าสถาบนั
ดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัให้มีมาตรการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

3.4 มีการแสดงดชันีนัน้ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี  ้
3.5.1 ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 
3.5.2 ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของ
สนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 
3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 
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3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟอ้ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานของหนว่ยงานราชการของประเทศไทย
หรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พฒันาดชันีดงักล่าว
สามารถสะท้อนอตัราเงินเฟอ้ได้อยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บลจ. ต้องจดัให้มีทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พียงพอตอ่ภาระท่ีกองทนุอาจต้องช าระหนี ้
ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives 
ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
6.1 บลจ. ต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
6.1.1 ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของ
แตล่ะเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป 
6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและ
แจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทนัที 
6.1.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บลจ. ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้

7.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2 เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตที่เก่ียวข้องกบัความสามารถใน
การช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนั
ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบ
ก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมี
หน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อ
เกิด credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลง
ของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่
หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และสว่นที่ลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง 
เพื่อแลกกบัการที่ผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 
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7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอื่นตามที่ส านกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้
7.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ credit derivatives นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 
7.3.3 ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
 
3.13.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี  ้

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ทัง้นี ้การลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาใน
ประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทัว่ไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
1.1 ตราสารทนุตา่งประเทศ 
1.1.1 หุ้น 
1.1.2 share warrants 
1.1.3 TSR 
1.1.4 ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants 
1.1.5 ตราสารทนุอื่นที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
เพิ่มเติม 

1.2 ตราสารหนีต้า่งประเทศ 
1.2.1 พนัธบตัร 
1.2.2 ตัว๋เงินคลงั 
1.2.3 หุ้นกู้   (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 
1.2.4 B/E 
1.2.5 P/N 
1.2.6 ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  
1.2.7 ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.2.8 ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
เพิ่มเติม 

1.3 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III) ตา่งประเทศ 

1.4 ตราสาร Basel III ตา่งประเทศ 
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1.5 ศกุกู ตา่งประเทศ 

1.6 DW ตา่งประเทศ 

1.7 SN ตา่งประเทศ 

2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ 
ทรัพย์สนิท่ี บลจ. จะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้

2.1 ไมม่ีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มีการรับ
โอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ี บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมี
ข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็น
ที่ยอมรับในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อช าระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N ดงักลา่วต้องมีการรับ
อาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.4.2 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.4.1 
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) 
ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

2.5 การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงันี ้
2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ derivatives ตามที่ระบใุนสว่น
ที่ 6 ข้อ 1 
2.5.2 หากการลงทนุใน SN จะมีผลท าให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถ
ลงทนุได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และ
เป็นทรัพย์สนิที่สามารถเปลีย่นมือได้ โดยก่อนการลงทนุ บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุที่อาจท าให้กองทนุ
ต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 
2.5.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามเปลีย่นมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่ถอน SN ดงักลา่วก่อนครบอาย ุ
เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 
2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎวา่ SN นัน้มีราคาปรากฏในระบบข้อมลูที่นา่เช่ือถือได้ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัิสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนการลงทนุ 
2.5.4.1 ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที่เป็นมลูคา่ยตุิธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการค านวณเดียวกบัท่ีใช้ในการค านวณราคาที่แสดง
ในระบบข้อมลูที่นา่เช่ือถือดงักลา่ว ให้ บลจ. ทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุ
ท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป 
2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยัส าคญั ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที่เป็นมลูค่ายตุิธรรม
ของ SN มายงั บลจ. ทนัที 
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สนิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 
กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายตา่งประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี  ้

1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในสว่นที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. เป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 
2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดงักลา่วต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรับกองทนุเพื่อผู้ลงทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้  

3. ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทัง้นี ้ตามรายช่ือประเทศที่
ส านกังานก าหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักลา่วต้องมีการจ ากดัการกู้ ยืมไว้เฉพาะ
กรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้ (ไม่ใช้กบัการลงทนุในหน่วย
ของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ี MF สามารถลงทนุได้ในสดัสว่น ≥ 80% ของ NAV ของกองทนุ 
CIS ตา่งประเทศนัน้ 
4.2 มีการลงทนุในทรัพย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ 
MF นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP 
4.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับ
ทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของ MFนัน้ 
4.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit  ของ MF นัน้ 

5 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักลา่วต้องไม่ใช่
กองทนุท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน โดยก่อนการลงทนุ บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุลความจ าเป็นและ
คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

3. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 2.  
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ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้
1. ประเภท underlying  derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงันี ้

1.1 ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ทองค า 

1.6  น า้มนัดิบ 

1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟอ้ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9 

1.8  ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 

2. เง่ือนไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 
2.1 กรณี MF ได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้  
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดงันี ้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทนุได้  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

 

 

 



 
กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 32 

3. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้

3.1 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่
น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี  ทัง้นี ้underlying 
หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

3.2 เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.2.1 ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี  ้
3.2.1.1 ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีน า้หนกั ≤ 20% ของน า้หนกัทัง้หมด 
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน า้หนัก ≤ 35% ของน า้หนักทัง้หมด ในกรณีที่ เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน า้หนกัไมเ่กินอตัราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน า้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องน าองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัทองค าหรือน า้มนัดิบมาพิจารณา 
3.2.2 ดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองค าหรือน า้มนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองค าหรือน า้มนัดิบ 
3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้
3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง 
3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัที่มีความน่าเช่ือถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทัง้นี ้หากปรากฏว่าสถาบนั
ดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัให้มีมาตรการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

3.4 มีการแสดงดชันีนัน้ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี  ้
3.5.1 ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 
3.5.2 ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของ
สนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 
3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องค านวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศ
ไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟอ้ได้อยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บลจ. ต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทนุอาจต้องช าระหนี ้
ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives 
ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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6. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
6.1 บลจ. ต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
6.1.1 ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของ
แตล่ะเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป 
6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ค านวณและ
แจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทนัที 
6.1.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives บลจ. ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงันี ้
7.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2 เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตที่เก่ียวข้องกบัความสามารถใน
การช าระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระผกูพนั
ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบ
ก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมี
หน้าที่ช าระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด 
credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมีการช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์ราย
นัน้ แตข้่อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอตัรา
คงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกับอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
อ้างอิง เพื่อแลกกบัการที่ผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่เพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์
อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอื่นตามที่ส านกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้
7.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไมม่ีข้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไว้ในตราสารหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ credit derivatives นัน้อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 
7.3.3 ไมม่ีข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
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3.14  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  

อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ:  
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส า นกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแต่
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส า นกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภท
หรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนที่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2 
 

ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment gradeแตต่ า่กวา่ 2 อนัดบัแรก ไมเ่กิน 35% 
2.3  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือ ไมม่ี credit rating ไมเ่กิน 25% 

3 หนว่ย CIS  ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  ไมเ่กิน 25% 
5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ SN หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรือสาขา ธพ. ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ  
ที่ไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย 
5.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6 6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตุ
ที่อาจท าให้มกีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขาย ใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตุ
ที่อาจท าให้มกีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขาย ใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SN หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.4.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ  
ที่ไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2  ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว 
ต้องเป็นบคุคลดงันี ้
6.4.2.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.2.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.2.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 
ข้อ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2 
6.4.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ  
ต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5  DW  
6.6  reverse repo 
6.7  OTC derivatives 
6.8  หนว่ย infra หรือหนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.8.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ  (แตไ่มร่วมถงึหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน 
SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิใน 
benchmark + 5% 
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6.8.2  เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่ส านกังานก าหนด 

7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified fund) 
ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.8.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
 

8 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
 
ส่วนที่ 2 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการ

เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัท
ดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น า้หนกัของทรัพย์สนิที่ลงทนุใน benchmark + 10% 
  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย 
 (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ
คูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปี
บญัชี  เว้นแตเ่ป็น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลีย่ตามรอบ
อายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายุ
กองทนุ คงเหลอื < 6 เดือน  ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ที่มีอายโุครงการ > 1 ปี  
 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1  B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต ่MFได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้ MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที่ลงทนุใน B/E 
P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ที่มีอายไุมเ่กินอายกุองทนุหรือรอบ 
การลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายุ
สอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

3 reverse repo  ไมเ่กิน 25% 
4 securities lending   ไมเ่กิน 25% 
5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณ

ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
รวมกนัไมเ่กิน 15% 

 
6 derivatives ดงันี ้

6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวตัถปุระสงค์เพือ่การลดความเสีย่ง (hedging)  

ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู ่ 

6.2  การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มิใชเ่พื่อการลดความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณี MF ไมม่ีการลงทนุแบบ
ซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทนุใน derivatives โดยต้องไมเ่กิน 
100% ของ NAV 

หมายเหต ุ : ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากเพือ่การด าเนินงานของ MFไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัท
รวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้  

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ  
ตราสาร Basel III และศกุกูของ 
ผู้ออกรายใดรายหนึง่  
(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย
หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของ 
ผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 
โดยไมใ่ห้นบัรวมมลูคา่หนีส้นิดงักลา่วของเจ้าหนีท้ี่มคีวามเก่ียวข้องกบัผู้ออก เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นต้น 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไมม่หีนีส้นิทางการเงินตามทีเ่ปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ออก
ตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
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2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กิน  
1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที ่
ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็น 
ตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หนว่ย CIS ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

- ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหนว่ยนัน้ 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หนว่ย infra ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ทีอ่อกหนว่ยนัน้ เว้น
แตเ่ป็นหนว่ย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หนว่ย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออก
หนว่ยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
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(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

หมายเหต ุ:  
1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุ
ของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ส่วนที่ 5 :  การด าเนินการเมื่อทรัพย์สนิท่ีลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแตต่อ่มาทรัพย์สนิท่ีลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลีย่นแปลงไปจนเป็น
เหตใุห้ขาดคณุสมบตัิในการเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุและวนัที่ทรัพย์สินขาดคณุสมบตัิ และจดัส่ง
รายงานต่อส านกังาน  รวมทัง้จดัสง่ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่เกิดกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วนั
นบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 
(3) เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลีย่นแปลงไปจน
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิ
ดงักลา่ว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณี และให้จดัสง่
รายงานตอ่ส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนด แตต่่อมาการลงทนุไมเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัท าการติดตอ่กนัโดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้
(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัที่การลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จัดสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์  ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 
(2) ไมล่งทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด 
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แต่ต้อง
ไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 

(ก) 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
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(4) เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเก่ียวกบั
ช่ือ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่ว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ แล้วแต่กรณี 
และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน  รวมทัง้จัดสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุนัน้ 
(5) ในกรณีที่กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่ค านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามที่ก าหนด นอกจากการปฏิบตัิตามวรรคหนึง่ (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงันีด้้วย 

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุ  เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผนั
จากส านกังาน 
(ข) ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีที่ทรัพย์สนิเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือ
ข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้ 

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนโุลม  
(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้ 
(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสดุวิสยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยจะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 
และจะส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ทัง้นี ้ในการจัดส่ง
รายงานดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้ 
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้ เหตผุลที่ท าให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จัดสง่ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน  
ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 

2. ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัสว่นการลงทนุ
ของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 
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ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะจดัให้มีวิธีการในการให้สทิธิแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิม
ในการที่จะออกจากกองทนุรวมก่อนที่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธีการดงักลา่วจะมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  รวมทัง้เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
แล้ว บริษัทจดัการจะงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะ
มีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัที่สดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทนุรวมยงัไมม่ีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม 
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1.  การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี 
 
4.2.  ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี 
 
4.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ) : ไมม่ี 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนรัง้แรก : 

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก : 
-  บริษัทจดัการ 
-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
-  Internet 
-  อื่นๆ เช่น โทรสาร สือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นใด 
 
5.2.  รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก : 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก โดยจะแจ้งให้ทราบผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุได้
ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถึงเวลา 15.30 น.  
 
5.2.1.  การขอรับหนงัสอืชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ 
ผู้สนใจจองซือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ในระหวา่งวนัและเวลาท าการ 
 
5.2.2.  วิธีการเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีที่ไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักลา่วก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชี  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุและเอกสารที่ก าหนดอยา่งถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามที่บริษัทจดัการก าหนด
ในการเปิดบญัชีซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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ผู้จองซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบญัชีรวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ที่
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะก าหนดตอ่ไป โดยจะประกาศผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ ทัง้นี ้กรณีบริษัทจดัการจะแก้ไขเปลีย่นแปลงวิธีการเปิดบญัชีบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะประกาศผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
5.2.3.  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
1. กรณีบคุคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนา
หนงัสอืเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง 
2. กรณีนิติบคุคล 
(1) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั 
(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

ทัง้นี ้เอกสารตา่งๆ ต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
5.2.4.  วิธีการจองซือ้หนว่ยลงทนุ 
เมื่อผู้สนใจจองซือ้หน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดัการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ตามราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้ยงัไมร่วม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) โดยกรอกใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมช าระเงินค่าจองซือ้
หนว่ยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่ 1,000,000 บาท ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก และครัง้ถดัไป “ไมก่ าหนด” 
 
5.2.5.  การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผู้จองซือ้อาจช าระเป็นเงินสด หรือช าระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยการช าระเป็นเช็ค ดราฟต์ 
หรือวิธีอื่นใดผู้จองซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั” ซึ่งเป็นบญัชีกระแส
รายวนั ที่เปิดไว้กบัธนาคารดงัต่อไปนี ้ซึ่งดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับจากบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุข้างต้น บริษัท
จดัการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ตอ่กองทนุ 

 ธนาคารกสกิรไทย สาขาราษฎร์บรูณะ 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาพระรามที่ 3 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวทิย ุ

 ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม บญัชีดงักลา่ว โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
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ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่วา่ด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดอื่น
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องช าระด้วยเงินจนเต็มจ านวนที่
สัง่ซือ้จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ย
ลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแต ่จะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ช าระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทนัทีภายในเวลา 15.30 น. ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้
ภายในวนัเดียวกบัวนัที่สัง่ซือ้ เแต่หากผู้จองซือ้ช าระเป็นเช็ค ดราฟต์หรือวิธีอื่นใดที่ต้องสง่เรียกเก็บเงินและทราบผลในวนัท าการ
ถดัไป ผู้จองซือ้ต้องช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในเวลา 12.00 น. 

การจองซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บริษัทจดัการได้รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุครบตามจ านวนเงินท่ีสัง่ซือ้และได้ท ารายการ
ขายหนว่ยลงทนุแล้ว เพื่อให้บริษัทจดัการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค าสัง่จองซือ้หน่วยลงทนุ
นัน้ได้ เว้นแต ่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดซึ่งถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จดัการจะด าเนินการยกเลกิรายการจองซือ้หนว่ยลงทนุนัน้และแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบ 

บริษัทจัดการจะน าเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทุนนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ 
บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั” 
 
5.2.6.  การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้โดยค านวณจากจ านวนเงินที่ ได้รับช าระหารด้วยมลูค่าที่ตราไว้ โดยจ านวน
หน่วยลงทุนที่ได้รับจดัสรรจะค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

กรณีที่ผู้ จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่ นใด บริษัทจัดการจะจดัสรร
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุน ณ วนัที่บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน ค าสัง่จ่ายเงิน
หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจะต้องอยูร่ะหวา่งระยะเวลาเสนอขาย 
โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุตามหลกัการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรร
หนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 

ในกรณีที่การจองซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยลงทนุที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามค าสัง่ซือ้ที่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ในกรณีที่จองซือ้พร้อมกนั และมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหนว่ยลงทนุที่
เหลืออยูใ่ห้ผู้จองซือ้ ท่ีจองซือ้พร้อมกนันัน้ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้จองซือ้แต่ละรายจองซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่ จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
หรือต่อช่ือเสยีง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทุน
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบลว่งหน้า 
 



 
กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 44 

5.2.7.  การคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไม่ได้รับการจดัสรรไม่วา่ทัง้หมด หรือบางสว่น และ/หรือในกรณีที่บริษัทจดัการ
ต้องยตุิโครงการจดัการเนื่องจากไมส่ามารถจ าหนา่ยให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่
บคุคลใด หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือกรณีอื่นใดที่ท าให้
บริษัทจดัการไมส่ามารถจดัตัง้กองทนุได้ 

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก และจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุสว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้จองซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก หรือนบัตัง้แต่วนัปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้ด าเนินการโครงการจดัการต่อไปได้หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบีย้  (ถ้ามี) อนัเนื่องจากความผิดพลาด
ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปี นบัแตว่นัที่ครบก าหนดเวลาดงักลา่วข้างต้น 
ถึงวนัท่ีบริษัทจดัการช าระเงินคา่จองซือ้คืนจนครบถ้วน 
 
5.2.8.  เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย  และมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบคุคลดงักลา่วและบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้ และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิ
ที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้การจดัสรร และ /หรือการโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กลา่วมาข้างต้น ในการช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้โดยบริษัทจดัการเพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงิน
จนเต็มมลูคา่ จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 

การจองซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทนุแล้ว 
เพื่อให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุและผู้จองซือ้จะไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่จองซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้ตามค าสัง่จองซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ บริษัทจดัการได้พิจารณา
แล้วว่าการจองซือ้ในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือต่อช่ือเสยีงหรือตอ่ความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการจองซือ้หนว่ยลงทนุของผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ
แล้วเทา่นัน้ 
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6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : ไมม่ี 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุระหวา่งการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกเทา่นัน้ โดยจะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุภายหลงั
การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
 
7.  การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน : 

7.1.  ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
-  บริษัทจดัการ 
-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
-  Internet 
- อื่นๆ เช่น โทรสาร สือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นใด 
 
7.2.  รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม : 
 
7.3.  วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 
- แบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
- แบบอตัโนมตัิ 
 
7.4.  รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม : 
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ ลงทุน ในกรณีที่กองทุนลงทุนไม่เข้าเง่ือนไขการเลิก
กองทนุตามข้อ 1.9 (2) โดยจะแจ้งวนัเปิดรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายใน 7 วนัท าการ
หลงัจากวนัครบก าหนดอายุการลงทุนในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท 
Fixed Coupon Note (FCN) 

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท Fixed Coupon Note 
(FCN) ที่มีอายปุระมาณ 6 เดือน (แตไ่มต่ ่ากวา่ 5 เดือน และไมเ่กิน 7 เดือน) นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

7.4.1  การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทกุวนั
ท าการซือ้ขาย โดยกรอกใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ระบรุายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ภายในวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) ถึงเวลา 15.30 น. 
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ทัง้นี ้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีในกรณีที่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุเป็นมลูคา่ตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป 
 
7.4.2  วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทางโทรสาร 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
ให้แก่บริษัทจดัการโดยทางโทรสารได้ ภายในวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของบริษัทจดัการและ/หรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ถึงเวลา 15.30 น. โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทัง้หมดให้แก่
บริษัทจดัการภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีมีการสง่ค าสัง่ขายคืนทางโทรสาร 

กรณีมีเหตขุดัข้องทางอิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่ได้รับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการ
สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุทางโทรสาร 

หากปรากฏวา่ข้อมูลตามโทรสารกบัเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนัหรือบริษัทจดัการไมไ่ด้รับเอกสารต้นฉบบั และได้ด าเนินการตาม
โทรสารแล้ว บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเห็นชอบให้บริษัทจดัการด าเนินการตามโทรสารนัน้แล้ว 
 
7.4.3  วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นบริการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทางโทรศพัท์ 
บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท์ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 

บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
7.4.4  วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทางอินเทอร์เนต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนดซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
 
7.4.5 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นใด 
บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นใดได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข 
และวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  

เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยอมรับและผกูพนั
ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึง่รวมถึงการยอมรับความเสีย่งที่
อาจเกิดขึน้จากความขดัข้องของระบบ 

บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเร่ิมใช้บริการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
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7.4.6  เง่ือนไขในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะไม่เปิดรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะประมาณเวลา 6 เดือน (แตไ่ม่ต ่ากวา่ 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) 
นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลาเร่ิมท าการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว โดยบริษัทจัดการจะก าหนดวนัเร่ิมท าการรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว  

ส าหรับการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุภายหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด รวมถึงวนัหยดุท าการ (วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ 
และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์) ให้ถือว่าเป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว   

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)ได้รับ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุได้ เว้นแต ่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นพิเศษ 

ผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจดัการ
อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการตามข้อ "การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" 

อนึง่ ในกรณีที่บญัชีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่มีมลูค่าคงเหลอืในบญัชี และบญัชีนัน้ไมม่ีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกนั
เกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดบญัชีดงักลา่ว โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลีย่นแปลง วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในอนาคตได้ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั
นบัแตว่นัท่ีเร่ิมเปิดให้บริการ 
 
7.4.7  การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" หรือ "การไมข่ายหรือไมรั่บ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ" หรือ "การหยดุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงิน
ให้แก่ผู้สัง่ขายคืน โดยค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท่ีบริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินที่สัง่ขายคืน โดยคณูจ านวนหนว่ยลงทนุด้วย
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ 

ในกรณีที่ผู้สัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่
ค านวณได้ ณ วนัท าการรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม  4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

การขายคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนมีจ านวนหนว่ยลงทนุ
ตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพียงพอกบัจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน 
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ในกรณีที่จ านวนหนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนเกินกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียน
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุที่สมบรูณ์ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้น เทา่ที่บริษัทจดัการ
สามารถรับซือ้คืนได้จากจ านวนเงินสดของกองทนุ 

บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัท าการถัดจากวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
จ านวนนัน้ 
 
7.4.8  การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยไม่นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศซึง่บริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุ
ท าการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
บริษัทจดัการจะช าระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชี
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  
บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย โดยถือวา่ผู้ถือหนว่ยลงทนุทกุรายตกลงยินยอมให้
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ด าเนินการขายคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิเมื่อเป็นไปตาม
ข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตก่รณี 
(1) ในกรณีที่ ณ วนัครบก าหนดอายใุนตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท 
Fixed Coupon Note (FCN) กองทนุได้รับเงินลงทนุคืนเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สนิอื่นใดเทียบเทา่เงินสดทัง้หมด หรือ 
(2) หลงัจากครบก าหนดการลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท 
Fixed Coupon Note (FCN) และกองทนุไม่เข้าเง่ือนไขได้รับเงินลงทนุคืนตาม (1) บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
หากเกิดเหตกุารณ์ที่มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการก่อนหน้ามมีลูคา่เทา่กบัหรือมากกวา่ 10.60 บาทตอ่หนว่ย โดยจ านวนเงินท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากการเลกิกองทนุเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตามเง่ือนไขการเลิกกองทนุเมื่อค านวณเป็นมลูคา่ตอ่หนว่ยลงทนุ
อาจมีมลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ 10.60 บาทตอ่หนว่ย ซึง่เป็นมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในการเลกิกองทนุ เนื่องจากการ
หกัค่าใช้จ่าย การกนัส ารองค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของกองทนุ(ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตวัขึน้ลงของราคาหรือผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุในระหวา่งที่กองทนุด าเนินการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิดงักลา่ว 

ทัง้นี ้เมื่อเข้าเง่ือนไขการเลกิกองทนุดงักลา่ว บริษัทจะด าเนินการเลกิกองทนุตามข้อ 22 การเลกิกองทนุรวม (สว่นข้อผกูพนั)  
 

7.5.  ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัท าการซือ้ขาย หลงัจากช่วง 6 เดือนแรก (แตไ่ม่ต ่ากวา่ 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นบัแต่
วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
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7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน : 

(1) การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ ในกรณีที่กองทนุลงทนุไม่เข้าเง่ือนไขการเลิกกองทุน
ตามข้อ 1.9 (2) โดยจะแจ้งวนัเปิดรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนั
ครบก าหนดอายกุารลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลาเร่ิมท าการ ถึงเวลา 15.30 น. 

(2) การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบอตัโนมตัิ 
1. ในกรณีที่ ณ วนัครบก าหนดอายุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท 
Fixed Coupon Note (FCN) กองทนุได้รับเงินลงทนุคืนเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สนิอื่นใดเทียบเทา่เงินสดทัง้หมด หรือ 
2. หลงัจากครบก าหนดการลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนพุนัธ์ ประเภท 
Fixed Coupon Note (FCN) และกองทนุไม่เข้าเงื่อนไขได้รับเงินลงทนุคืนตาม (1) บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิ หากเกิดเหตกุารณ์ที่มลูคา่หนว่ยลงทนุในวนัท าการก่อนหน้ามีมลูคา่เทา่กบัหรือมากกวา่ 10.60 บาทตอ่หนว่ย  
 
7.7.  การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 
7.8.  รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า
อยา่งน้อย 30 วนั หากเป็นกรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ/หรือแก่กองทนุรวมและ/หรือเพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุ
ในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ถ้ามี) และแจ้งให้ส านกังานทราบภายใน 15 
วนันบัแตว่นัท่ีเปลีย่นแปลง 
 
7.9.  รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
8.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 
8.1.  ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 
-  บริษัทจดัการ 
-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
-  Internet 
-  อื่นๆ เช่น โทรสาร สือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นใด 
 
8.2.  รายละเอียดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม : 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุน
รายย่อย กบักองทุนเปิดอื่นได้ตามที่บริษัทจดัการก าหนดให้สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ตามเง่ือนไขวนัเวลาการรับค า
สัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 
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การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของอีก
กองทนุหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทางซึ่งได้หกัคา่ธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพื่อไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ในกรณีที่กองทนุต้นทางใดมีการคิดค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุ การค านวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจากกองทนุต้นทาง จะใช้เกณฑ์
การค านวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)” 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวรในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า
การรับค าสัง่ดงักลา่วไมเ่ป็นประโยชน์สงูสดุหรืออาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนั โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
8.2.1  การก าหนดเวลาการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ 
ตามเง่ือนไขวนัเวลาการรับค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 
 
8.2.2  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
8.2.3  ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(1)  ในกรณีที่เป็นกองทนุต้นทาง  
ให้ใช้ราคารับซือ้คืนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนเงินท่ีจะสบัเปลีย่น  
(2)  ในกรณีที่เป็นกองทนุปลายทาง  
1. ส าหรับกองทนุตราสารหนี ้ที่มีการช าระเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุภายใน 1 วนัท าการ (T+1) ให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อ
สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนเงินท่ีจะสบัเปลีย่น 
2.  ส าหรับกองทนุอื่นๆ ให้ใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการที่บริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิด
ต้นทางเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับ 
 
8.2.4  วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(1)  ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ระบเุป็นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะสบัเปลีย่น 
(2)  ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกองทนุต้นทางระบจุ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะสบัเปลีย่นมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่น
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
(3)  บริษัทจดัการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และหาก
ถูกต้องก็จะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทนุปลายทางเท่ากบัจ านวนหน่วยลงทนุที่ค านวณได้ตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในหวัข้อ 8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืนกรณี
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
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(4)  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดัสง่หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัท่ีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
(5)  บริษัทจดัการอาจไม่ด าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรืออาจหยดุรับค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการด าเนินการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามหวัข้อการไม่ขาย
หรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(6)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ยื่นค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุแล้วจะไมส่ามารถเพิกถอนค าสัง่ดงักลา่วได้เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจาก
บริษัทจดัการก่อนเทา่นัน้ 
(7)  สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางและสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการซือ้หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มีการบนัทกึข้อมลูการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุลงในระบบของ
นายทะเบียนแล้วเทา่นัน้ 
(8)  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทางและกองทนุเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการ
การจดัการและ/หรือหนงัสอืชีช้วนกองทนุเปิดต้นทางและกองทนุเปิเปลายทาง 

เงื่อนไขอื่น : 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ 8. “การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขที่บริษัท
จดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั หากเป็นกรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ/หรือแก่กองทนุรวม บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และแจ้งให้ส านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีเปลีย่นแปลง 
 
9.  การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ : 
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก่อนและไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
 
10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเปิด
ไว้แล้วได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 
(ข)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 

 (2)  มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
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 (3)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิด
เป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
1.  เลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสิบวนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับ
การผอ่นผนัจากส านกังาน 
2.  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตลอดจน
เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
3.  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดสง่รายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อส านกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
4.  ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการ
กองทนุรวมรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 
11.  การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง : 
1.  บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ซึง่ไมเ่กินกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี ้โดยได้รั บความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 
(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ทัง้นี ้การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม  
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(3)  กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ้เกิดขึน้ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
(ข)  มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 
(ค)  มีเหตุที่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่
เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้
1.  การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 

(5)  อยู่ในระหวา่งด าเนินการเปลีย่นให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของตน
อนัเนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทุน
สว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทนุ และการ
เป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
 
2.  เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้
หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน
โดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึง
การหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล 
และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบโดยพลนั 

(3)  ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม
ข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้าย
ก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
3.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ณ ท่ีท าการ
ทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทกุแห่งของตวัแทนสนบัสนนุที่ใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และแจ้ง
ให้ผู้ที่ได้มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 
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12.  การหยดุขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน : 
เพื่อคุ้ มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน  
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวม
แล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค า
สัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 
13.  เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 
13.1  บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอ
ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา  หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุที่
เป็นบคุคลอเมริกนั (US person) ดงัที่กลา่วมาข้างต้น  
 
13.2  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุที่จะท าให้การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากัด
การถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
13.3  บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธค าขอโอนหน่วยลงทนุหากการโอนหนว่ยลงทนุจะท าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุไมใ่ช่ 
"ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย" เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล : 

14.1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย 
 
14.2.  หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 
 
14.3.  ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน : 

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) : 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้านลา่ง 

ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 6.80 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุทัง้หมด รวมภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 
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15.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : ไมม่ี 
 
15.2.2.  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.08 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
รายละเอียดเพิ่มเติม : หกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีค านวณ 
 
15.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี : 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : หกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีค านวณ 
 
15.2.4.  คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ี 
 
15.2.5.  คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย : ไมม่ี 
 
15.2.6.  คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 6.80 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่าธรรมเนียมการจดัตัง้กองทุนรวม อตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของจ านวนเงินทนุจดทะเบียนกองทุนรวม ณ วนัที่จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรือจะเรียกเก็บเป็นครัง้ๆ ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวน หรือทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ย
เทา่กนัทกุวนั ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุ 
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การสมัมนาแนะน า
กองทุน ในช่วงการเสนอขายครัง้แรกจะจ่าย ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ย
เทา่กนัทกุวนั เป็นเวลาไมเ่กิน 5 ปี ของจ านวนเงินทนุของโครงการ 

(3)  ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานของกองทนุที่เรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวน
หรือทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของคา่ใช้จ่ายนัน้ ได้แก่ 
(ก)  ค่าใช้จ่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การสมัมนาแนะน า
กองทนุ ตามจ านวนที่จ่ายจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.50 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
(ข)  คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีคา่ที่ปรึกษากฎหมาย คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม 
(ค)  ค่าจดัท าจดัพิมพ์และจดัสง่ใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัท าและจดัพิมพ์ใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ เอกสารที่เก่ียวข้อง ค่าจดัท าจดัพิมพ์และจดัสง่หนงัสอืบอก
กลา่วรายงานตา่งๆ สาส์นถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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(ง)  คา่จดัท าจดัพิมพ์และจดัสง่เอกสารที่เก่ียวกบัการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์  
การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(จ)  คา่จดัท าคา่พิมพ์และจดัสง่หนงัสอืชีช้วนและรายงานประจ าปีถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ฉ)  คา่แปลเอกสารที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ 
(ช)  คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ 
(ซ)  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 
(ฌ)  ค่าใช้จ่ายในการรับช าระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนี  ้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีค้่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าจัด พิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับช าระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอื่นแทนการ
ช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าใช้จ่ายด้านภาษีค่าท าประกนัภยัดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการ
จ าหนา่ยจ่ายโอนทรัพย์สนิดงักลา่ว 
(ญ)  คา่ใช้จ่ายในการรับช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(ฎ)  คา่ธรรมเนียมธนาคารต่างๆ คา่อากรแสตมป์คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์คา่โทรสาร ค่าประกาศในหนงัสอืพิมพ์ค่าไปรษณียากร
ส าหรับหนงัสอืโต้ตอบกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่พาหนะ คา่ใช้จ่ายในการสือ่สารโต้ตอบโดยวิธีอื่นท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์ 
(ฏ)  คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการช าระบญัชีและเลกิกองทนุ 
(ฐ)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ด ของกองทนุรวมการคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) 
และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

(4)  คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวกบัการซือ้หลกัทรัพย์ซึง่จะรวมอยูใ่นต้นทนุของคา่ซือ้หลกัทรัพย์เมื่อมีการซือ้หลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียม
ที่เก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรัพย์เมื่อมีการขายหลกัทรัพย์ได้แก่ 
(ก) คา่อากรแสตมป์ 
(ข) คา่ธรรมเนียมหรือคา่นายหน้าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(ค) คา่ใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) 

(5)  คา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในตา่งประเทศ เช่น คา่ธรรมเนียมการท ารายการซือ้ ขาย รับมอบ สง่มอบทรัพย์สนิใน
ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์และภาษีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตามข้อก าหนด 
หรือกฎหมายของประเทศที่กองทนุไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการติดต่อประสานงานกบัผู้จดัการกองทุนใน
ตา่งประเทศ เช่น คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่โทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง 

(6)  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก  “ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” 
ตามที่จ่ายจริง โดยจะไมเ่กินร้อยละ 0.15 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(7)  คา่ใช้จ่ายในการประกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ หรืออตัราดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง 

(8)  คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (Failed Trade) 

(9)  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทกุประเภทที่เกิดขึน้หรือเก่ียวข้องกบัการใช้ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทางผู้ให้บริการและ/หรือ
ผู้พฒันาดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) ดงักลา่ว เรียกเก็บจากการใช้บริการ ตามที่จ่ายจริง 
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(10)  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง กบัการจดัการกองทนุซึง่มิได้ระบไุว้ข้างต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจ านวน
เงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุโดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบสว่นท่ีเกินกวา่อตัราที่ก าหนด 

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายตามข้อ (9) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสอืชีช้วนฉบบัข้อมลูส าคญัที่ ผู้ลงทนุ
ควรทราบและในรายงานประจ าปีซึง่บริษัทจดัการ จดัท าเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี 

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฏในรายการค่าใช้จ่าย การด าเนินงานในงบ
ก าไรขาดทนุ ของกองทนุซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

อยา่งไรก็ตาม หากมีการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงการรับรู้ภาษีตา่งๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

อนึง่ ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ดงักลา่ว เมื่อค านวณรวมกบัคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทนุรวมตามข้อ 15.2.1 - 15.2.5 
จะไมเ่กินคา่ธรรมเนียมรวม 
 
15.3.  คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 

15.3.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : มี 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือ
เว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
15.3.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ี 
 
15.3.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) : มี 

15.3.3.1  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (SWITCHING IN) : มี 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้าในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือ
เว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
15.3.3.2  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (SWITCHING OUT) : ไมม่ี 
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15.3.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ : มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ในอตัรา 50 บาท ตอ่รายการ โดยผู้โอนจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 
 
15.3.5.  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : มี 
ฉบบัละ 50 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขข้อ 14.2 สว่นข้อผกูพนั หรือขอให้ออกเอกสาร
แสดงสทิธิแทนฉบบัเดิมที่สญูหาย  
 
15.3.6.  คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ี 
 
15.3.7.  คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
1. คา่ธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) 
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทนุหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชี
ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติที่บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย เช่น คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งจ าน า
กบันายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการด าเนินการให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราไมเ่กิน 75 บาท ตอ่ 1 รายการ 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

อยา่งไรก็ตาม หากมีการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั (ถ้ามี) บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงการรับรู้ภาษีตา่งๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
15.4.  วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม : 
บริษัทจดัการจะค านวณ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ทกุวนัท่ีมีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแต ่คา่ธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณนัน้ เป็นฐานในการ
ค านวณคา่ธรรมเนียม โดยคา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็นอตัราที่รวมด้วยภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านอง
เดียวกนั (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน 

ทัง้นี ้การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตแหง่ประเทศไทยและหากมีการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงการรับรู้ภาษีตา่งๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
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15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย : 
บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. กรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะ
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิ่มขึน้ เช่น เผยแพร่
ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือทางหนงัสอืพิมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
ทกุแหง่ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น  

บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากมลูค่าขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัโดยจะประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ
ทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้การเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียม
หรืออตัราคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะต้องไมเ่กินร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิมตามที่ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ  

ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วได้ต่อเมื่อได้รับมติโดย
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด  
 
2. กรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนินการลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุ
ทราบ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ หรือทางหนงัสือพิมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น  

การลดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกตา่งไปจากโครงการ ให้ถือวา่ส านกังานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในเร่ืองดงักลา่วเมื่อบริษัทจดัการได้ด าเนินการตามข้อ 2. ข้างต้นแล้ว 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่
วนัเปลีย่นแปลง 

กรณีที่สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์
ในการตดัค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตามที่ระบเุป็นอย่างอื่นในอนาคต บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการตดัคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์ที่บงัคบัใช้ใหมโ่ดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
15.6.  หมายเหต ุ: 
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16.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธีิการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง : 

16.1.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
ตา่งประเทศ 
16.2.  เง่ือนไขพิเศษ : 
1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 
ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือตราสารต่างประเทศ การค านวณมลูค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสาร
ตา่งประเทศดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้หลกัการค านวณมลูคา่ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ 
โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะใช้และ
ตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบัราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดงักลา่ว โดยใช้ข้อมลูที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg เป็นหลกั 
กรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อมลูจากระบบ Bloomberg ได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิจะใช้ข้อมูลระบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร และสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  

บริษัทจัดการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นราคาปิด (Close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ในเวลา
ประมาณ 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ของวนัที่ท าการค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถใช้ข้อมลูจาก Bloomberg ได้ หรือกรณีที่บริษัทจดัการโดย
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปลี่ยนนัน้ไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศของสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้อตัราแลกเปลี่ยนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใดแทน หรือ ตามที่มีประกาศ
แก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมได้ ทัง้นี ้อตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่วจะต้องสอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ประกาศก าหนด 
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
(2.1) ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป เว้นแต่วนัท าการค านวณนัน้
ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทนุเข้าไปลงทุน และประเทศที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ หรือวนัตามที่บริษัทจดัการ
ประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไมป่กติ 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป 
ทัง้นี ้ให้ใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาดงักลา่ว  
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิมลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป 
(ข) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ  โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วนัท าการถดัไป 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ได้รับข้อมลูเพื่อใช้ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ จากตา่งประเทศไมว่่ากรณีใด จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถค านวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะ
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ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า 
ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการได้รับข้อมูลดงักลา่ว และประกาศในวนัท าการถดัไปจากวนัที่ค านวณมูลค่า
หนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

การประกาศมลูคา่และราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดงักลา่วในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ 
หรือการประกาศทางเว็บไซต์เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้และ 
(3) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และสถานท่ีทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทนุรวม
จะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 
 
ในกรณีที่มลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 
 
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิมลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือจ านวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลกัสากล 
(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับมูลค่า
หน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ ใน
การค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ 
และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ค านวณได้ใน (3.2) 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม  5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากลแต่จะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่ โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวมเปิด 
 
4. ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับยกเว้นไมต้องปฎิบตัิตามข้อ 2. 
(4.1) เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยให้
ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
(4.2) เมื่อมีเหตทุี่บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 
 
ประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและ/หรือราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ภายใน 3 วนัท าการถดัไป 
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16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ : 
บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่น Website 
ของบริษัทจดัการ : www.assetfund.co.th 

อนึง่ หากมีเหตทุ าให้บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจดัการได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาประกาศผา่น
ช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website 
ของบริษัทจดัการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ
ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง : 
1. ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์หรือตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุ
ที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท าและสง่รายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีส าเนา
รายงานดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้โดยรายงานดงักลา่ว
จะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก ปัจจยั
ภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้
ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคาหน่วยลงทุน
ครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการ
พบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 
 
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป  และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแตว่นัที่พบราคาหนว่ยลงทนุ
ไมถ่กูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องตา่งจากราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่พบว่าราคา
หนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณราคาหนว่ยลงทนุ
เสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการสง่รายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ 

(2) แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ด าเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบช่ือกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุ และ วนั เดือน ปี ท่ีมี
การแก้ไขหนว่ยลงทนุภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน 
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบั
แต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่
ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้บริษัทจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกนั
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัสว่น
ต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่
หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยูห่รือลดจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบั
สว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแตก่รณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การที่ ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูค่าเทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุ
เหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูคา่เท่ากบั
สว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง  หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่น
ตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูค่า
เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องหากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วย
ลงทนุเหลอือยูห่รือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง
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เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยูแ่ล้วแตก่รณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารที่ ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึง 100 บาท 
บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไม่มีสถานะ
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ค่าออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุและผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ 
 
17.  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง : 

17.1.  ช่ือบริษัทจดัการ : 
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั 
 
17.2.  ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ : 
ช่ือ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
17.3.  ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : ไมม่ี 
 
17.4.  ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไมม่ี 
 
17.5.  ที่ปรึกษา : ไมม่ี 
 
17.6.  ผู้สอบบญัชี : 

ช่ือ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 

ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมงักร 

ช่ือ : นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้ 

ช่ือ : นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

ช่ือ : นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
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รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีโดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7.  การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
 
 

18.  รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม : 

18.1.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี :  
 
18.2.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก :  
 
18.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม : 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : ประมาณ 12 เดือนนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 

19.  การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ: 
19.1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและ
การนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ มติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุ
รวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
 
19.2. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ก าหนดไว้ในข้อผกูพนั  หรือที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ ของ
บริษัทจดัการ การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั 
ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแต่ละชนิด 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่งให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบ
เกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ 
 
19.3. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้กระท าตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายและจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแตก่รณี 
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เว้นแตก่ฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนดเป็นอยา่งอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ หากมิได้กระท า
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
19.4. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจ ากัด
ดงัต่อไปนี ้บริษัทจัดการอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดได้ 
(1) การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากัด
การถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
(2) การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมอื่นที่บริษัทจดัการกองทนุรวมเดียวกนัเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการ 
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับ
การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่บริษัทจดัการเดียวกนัเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ 
 
19.5. ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการให้ถือว่าได้รับความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเมื่อบริษัทจดัการได้ปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไว้ที่ส านกังานใหญ่และ
ส านกังานสาขาของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน  ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ
ผกูพนัระหว่างผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ ก าหนดไว้
ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20.  ข้อก าหนดอื่นๆ : 
1. ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการถือหน่วยลงทุนของบคุคลหรือกลุม่บุคคลเดียวกนันัน้ให้มี
จ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดือนนบัแต่วนัที่
ปรากฏกรณีดงักลา่ว หรือด าเนินการเลิกกองทนุรวมนัน้ทนัที เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
2.  บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บริการของบคุคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 
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ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ  บริษัทต้องกระท าด้วย
ความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
 
3. ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่  จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
4. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติ
อเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกบับญัชีของบุคคลที่อยู่ใน
บงัคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏด้วยวา่ในปัจจบุนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั  FATCA (ซึ่ง
ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะ
ตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา 
และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุ
ทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทยผู้ รับ
ฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทุน
รวมที่เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุ
การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการ
เงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไป
ได้และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทาง
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป 

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
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กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนด
และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน
ของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิใน
การด าเนินการดงันี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา  (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที ่อยูเ่ลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) มีอยู่
ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ  ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบัน
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น  ในกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี 
(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายนัน้ได้เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการปอ้งกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ 
หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม  เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคบัของ  FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัท
จัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลูของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 



 
กองทนุเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทร์ิน 1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 69 

5. บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย  และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา  หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา  รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอ
สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหนว่ยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุที่
เป็นบคุคลอเมริกนั (US person) ดงัที่กลา่วมาข้างต้น  
 
21.  การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการมีการ
จัดการกองอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน : ไม่ใช่ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการตามกรณีตา่งๆ ดังนี ้
1. กรณีไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตัิงานได้ 
(1)  ไมใ่ห้บริการแก่ลกูค้ารายใหม่ 
(2)  ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ยงัมิได้มีการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 
 
2. กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขัน้ต้น หรือไม่สามารถกลบัมาด ารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาที่ได้รับการผอ่นผนั 
(1) ระงบัการประกอบธุรกิจจนกวา่จะจะกลบัมาด ารงเงินกองทนุได้และได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต.ให้สามารถกลบัมา
ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามปกติ 
(2)  ไมใ่ห้บริการแก่ลกูค้ารายใหม ่รวมทัง้ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมผา่นทกุช่องทางการซือ้ขาย 
(3)  เปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารงเงินกองทนุได้ 
ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัท
จดัการกองทนุรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญัและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการรายเดิมจะท าหน้าที่บริหารจดัการกองทนุรวม ตอ่ไปเพื่อรักษาสทิธิและประโยชน์เพื่อไมใ่ห้
กองทนุเสยีหาย ทัง้นี ้ในช่วงที่มีการด าเนนการเพื่อเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายใหมเ่ข้าบริหารแทน บริษัทจดัการรายเดิมอาจจะ
ไมข่ายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้สงูสดุไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
 
อนึ่ง ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที่บริษัทจัดการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้โดยไมเ่สียคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัท
จดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวม เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(interval fund) ซึง่มิได้มีช่วงเวลารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลา 30 วนัดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นนัน้
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงที่ จะมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในครัง้
ถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นครัง้แรกเทา่นัน้ 
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22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม  ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ
กองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่ง
กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวม
ได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม  โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนั
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทุน
รวมนี ้ไมว่่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและ
ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น
สว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด แอสเซทพลสั โกลบอล คอมเพลก็ซ์ รีเทร์ิน 1  

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

  

กบั 

 

 

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั 
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1. บริษัทจดัการ : 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั 

ที่อยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473 

ที่อยู ่(ภาษาองักฤษ) : 17 Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Tel. 0-2672-1000 Fax 0-2286-4473 
 
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สทิธิของบริษัทจดัการ 
1. รับคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุ และคา่ธรรมเนียม 
คา่ใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้ หรือ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม” 
2. สงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หรือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
3. สงวนสทิธิที่จะเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
4. สงวนสทิธิที่จะรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไมใ่ช่หลกัประกนัแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนีท้ี่ 
ระบไุว้ในโครงการ 
5. สงวนสทิธิที่จะช าระคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินได้ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
การจดัตัง้และจดทะเบียนกองทนุ การเปลีย่นแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ 
1.  ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ประชาชน 
2.  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลกัฐาน
ดงักลา่วสญูหาย 
3.  ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุของกองทนุตามวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
4.  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ านวนเงินทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนและมูลค่า
หน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมนัน้ 
5.  เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทนุภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
6.  จดัท าหนงัสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วนัสิน้ปีบญัชีและส่งให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้บญัชีนัน้ 
7.  ประกาศข้อมลู รายละเอียด การด าเนินงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมก าหนด 
8.  ด าเนินการเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การเลกิโครงการ” 
9.  จดัให้มีการช าระบญัชีตามหวัข้อ “การช าระบญัชีของกองทนุรวมและวิธีการคืนเงินเฉลีย่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื่อเลกิโครงการ”  
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การบริหารกองทนุ 
1.  จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ ระบุไว้ในโครงการที่ ได้ รับอนุมัติ ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2.  น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซือ้ ขาย ซือ้ลด ขายลด ไถ่ถอนจ าหนา่ย 
สัง่โอน รับโอน เปลีย่นแปลงเพิ่มเติมหลกัทรัพย์หรือฝาก ถอนทรัพย์สนิที่ลงทนุไว้นัน้ โดยลงทนุให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการ ทัง้นี ้โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั 
3.  จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
4.  สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหนา่ยจา่ยโอน ตลอดจนช าระและรับช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ 
5.  จดัให้มีการรับจา่ยคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของ
การจดัการกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม” 
6.  เบิกจ่ายเงินของกองทนุส าหรับคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม” 
7.  เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นอยูเ่ทา่ที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
8.  ดแูล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการให้มีการฟ้องร้องบงัคบัคดีหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
9.  ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อ “การรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุรวมด้วยทรัพย์สนิอื่น”  
 
การจดัท าบญัชีและการรายงาน 
1.  จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 
2.  จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้ 
3.  จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนัและจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน
ทกุสิน้วนัท าการนัน้ 
4.  ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ก าหนดในหัวข้อ 
“วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ” 
5.  จดัท าและจดัสง่รายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
 
การขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและงานทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
1.  จดัให้มีใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย  
ก.ล.ต. ก าหนด 
2.  ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามวิธีที่ระบใุนโครงการและหนงัสอืชีช้วน 
3.  จดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ “การจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ” และ “การจดัสรรเงินให้แก่
ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ“ 
4.  ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุที่จะรับซือ้คืนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสว่นตามหวัข้อ “การเลื่อนก าหนดการ
ช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” หรือ “การไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุ” หรือ “การช าระคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน” 
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5.  ด าเนินการยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนซึง่ได้รับการจดัสรรเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแล้วในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
บริษัทจดัการท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจ านวนนัน้ 
6.  จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
7.  เปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุและออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
8.  จดัให้มีรายงานข้อมลูของกองทนุตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
9.  ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด าเนินการตาม “การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ
แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” หรือ “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ” 
 
การแตง่ตัง้บคุคลอื่น 
1.  จดัให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน 
2.  แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
3.  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี 
4.  แตง่ตัง้หรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
5.  แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีของกองทนุเมื่อยตุิหรือเลกิกองทนุ 
6.  แตง่ตัง้หรือถอดถอนท่ีปรึกษา 
 
การปฏิบตัิงานหรือการด าเนินการอื่นๆ ตามสทิธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
1.  กระท านิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 
2.  ปฏิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต. 
3.  ปฏิบตัิตามสทิธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการ
จดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทุนได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผูกพนัหรือโครงการ
จดัการกองทนุรวมแล้ว 
 
เง่ือนไขการเปลีย่นบริษัทจดัการ : 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านกังาน หรือโดยเหตอุื่นใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่
เข้าท าหน้าที่ตอ่ไปได้ซึง่รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่: ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19  
ส านกังานเลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศพัท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  

และ/หรือที่บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  และ/หรือที่ธนาคารแหง่ประเทศไทย และหรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ
ในตา่งประเทศที่อาจแตง่ตัง้เพิ่มเติมในอนาคต 
 
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
1.  ได้คา่ตอบแทนจากกองทนุส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
2.  บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว 
 
หน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
1.  ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบไุว้ในโครงการ ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจัดการ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนัและที่ แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด 
2.  ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ ที่บริษัทจดัการประสงค์จะลงทนุใน หรือ
มีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้ บริษัทจดัการยินยอมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท าสญัญาแต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ  ซึ่งมี
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เป็นตวัแทนในการท าหน้าที่ฝากหลกัทรัพย์เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม (ถ้ามี) โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแตง่ตัง้ตวัแทนดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบก่อนท่ีจะน าทรัพย์สิน
ของกองทนุไปเก็บรักษาไว้ที่ตวัแทนนัน้ด้วย 
3.  รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้แล้ว
ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุ
และราคาหนว่ยลงทนุ” เมื่อเห็นวา่ถกูต้องแล้ว 
4.  จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพื่อคืนให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ช าระบญัชี 
5.  โอนเงินคา่ขายหนว่ยลงทนุจากบริษัทจดัการเพื่อเข้าบญัชีกองทนุ ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 
6.  แจ้งให้บริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อบงัคบัอื่นใดที่ออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต. 
7.  ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
8.  ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ “การรับช าระหนี ้
เพื่อกองทนุด้วยทรัพย์สนิอื่น” 
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9.  รับรองผลการนบัมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามที่ได้รับเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติจากบริษัทจดัการ
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติเสียงข้างมากเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของโครงการ  ให้แก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ และปรากฏวา่มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด
ของโครงการ 
10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผู้ ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบญัญตัิฉบบัแก้ไข ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชีกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได้โดยไมช่กัช้า 
11. ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุ ตามค าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 
12. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการ หรือผู้สอบบญัชีของกองทุนท าการตรวจสอบบัญชีหลกัทรัพย์บญัชี
กองทนุ และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทนุได้ภายในเวลาท าการปกติของผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบริษัทจดัการจะบอกกลา่ว
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้า อยา่งน้อย 1 วนัท าการ 
13. ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีของกองทนุ หรือผู้สอบบญัชีของผู้ดแูลผลประโยชน์หรือผู้สอบบญัชีอิสระ หรือผู้ช าระบญัชีของกองทนุ 
หรือหนว่ยงานผู้มีอ านาจควบคมุผู้ดแูลผลประโยชน์ขอค าชีแ้จง ไมว่่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตามเก่ียวกบัการกระท า
การใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรัพย์หรือบญัชีของกองทนุ หรือเร่ืองอื่นใดเก่ียวกบักองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้
บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะต้องท ารายงานเก่ียวกบัค าขอดงักลา่วพร้อมรายงานขัน้ตอนการปฏิบตัิที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้กระท าไปแล้ว หรือที่จะกระท าตอ่ไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไมช่กัช้า 
14. หน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
 
หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สนิ 
1.  รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบนัทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์
และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทนุหรือสิน้สดุการท าหน้าที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์พร้อมทัง้ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุเป็นไปตามที่ ระบไุว้ในโครงการและใน
หนงัสอืชีช้วนของกองทนุ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อยา่งปลอดภยัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บ
รักษาทรัพย์สนิ ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 
2.  ดแูล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สนิหรือรักษาสทิธิในทรัพย์สนิของกองทนุ เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับเงิน
ปันผล การรับดอกเบีย้และหรือหนว่ยลงทนุและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทนุพงึจะได้รับ รวมทัง้ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินตาม
สทิธินัน้ๆ ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ รวมทัง้แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีที่ มีความจ าเป็นท่ี ต้องป้องกนัการเสียสทิธิที่มี
อยูห่รือเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์นัน้ๆ 
 
หน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุ 
1.  สง่มอบ รับมอบ สัง่ซือ้ตามสิทธิจ าหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนช าระและรับช าระราคาหลกัทรัพย์
ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สนิก่อนด าเนินการ 
2.  จดัท ารายงานดงัตอ่ไปนี ้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือสง่ทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อื่นใดที่ได้ตกลงร่วมกนั สง่ให้บริษัทจดัการ 
ก. รายงานการรับและการจา่ยเงินของกองทนุเป็นรายวนั 
ข. รายงานรายละเอียดการรับจา่ยทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้ 
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ค. จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุรวมที่รับฝากไว้ 
ง.  รายงานเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์และตามสถานภาพของหลกัทรัพย์พร้อมทัง้ค านวณ
ดอกเบีย้ค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวนั 
จ. รายงานเจ้าหนี ้ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนี ้คา่ขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั 
ฉ. รายงานอื่นๆ ที่เก่ียวกบับญัชีหลกัทรัพย์และบญัชีเงินฝากของกองทนุ ตามทีต่กลงร่วมกนั 
3.  รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่
กองทนุ หรือไมป่ฏิบตัติามหน้าที่ตามมาตรา 125 แหง่กฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้นี ้ภายใน 5 วนันบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์
ดงักลา่ว 
 
ความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึน้จากการกระท าหรืองดเว้น
กระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ่ ของผู้ดแูลผลประโยชน์พนกังาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบคุคลใดที่ท างานให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรอง
ความถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไมป่ฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจใช้สทิธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ในการฟอ้งร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท านัน้
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 
 
เง่ือนไขการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ : 
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เง่ือนไขดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน 
(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่าย
หนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั หรือตามก าหนดเวลาที่ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงร่วมกนั 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
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(3) ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดและบริษัทจัดการและ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาให้สอดคล้องกบักฎหมายหรือประกาศดงักลา่ว  
ทัง้นี ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 
(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
ขายได้แล้วทัง้หมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุไปเปิดเผย 
หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
สามารถบอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
(6)  ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคณุสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการ
ตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การ
เป็นอย่างอื่น และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที่ได้แก้ไข
เสร็จสิน้ หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะขออนุญาตเปลี่ยนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลนั 

ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไมเ่ข้าข้อยกเว้นให้
กระท าได้หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม : 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่: ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19  

ส านกังานเลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศพัท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  

และ/หรือที่บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  และ/หรือที่ธนาคารแหง่ประเทศไทย และหรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ
ในตา่งประเทศที่อาจแตง่ตัง้เพิ่มเติมในอนาคต 
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3. ผู้สอบบัญชี : 

ช่ือ : นายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ 
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ช่ือ : นายเทอดทอง  เทพมงักร 
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ช่ือ : นางสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้ 
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ช่ือ : นายอดุม  ธนรัูตน์พงศ์ 
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ช่ือ : นางสาวชตุิมา  วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั 

ที่อยู ่: ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตี ้เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473 
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย : 
ไมม่ี 
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6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื : 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่: ชัน้ 3 อาคารสาธรซิตี ้เลขที ่175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120 

โทรศพัท์ : 0-2285-1666 โทรสาร : 0-2285-1901 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
ภายหลงัโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนุนเพิ่มเติม  ผู้สนับสนุนดังกล่าวอาจเป็น
บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนของกองทุน โดยผู้สนบัสนุนที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุที่ปฏิบตัิ
หน้าที่อยูก่่อนแล้ว 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนสนบัสนนุ 
1.  ได้รับคา่ธรรมเนียมส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
โดยบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
2.  บอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบในการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
1.  จดัวางเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบักองทนุ รวมทัง้ด าเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจ าเป็นตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
2.  แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบพร้อมใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หรือใบค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ รวมทัง้ใบค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย หรือเอกสารอื่นๆ 
ที่เก่ียวกบักองทนุ และแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการเมื่อมีผู้ ร้องขอ 
3.  รับใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.  ตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของการกรอกใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ เอกสารการจองซือ้ ใบค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.  ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการซือ้หรือการขายทัง้หมดวา่ถกูต้อง เป็นจริงและครบถ้วนตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการ 
6.  ตรวจสอบลายมือช่ือในเอกสารเพื่อการสัง่ซือ้ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนให้ตรงกบัตวัอย่าง
ลายมือช่ือที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ให้ไว้ในการการเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
7.  รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือเงินอื่นใด 
8.  คืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ 
9.  เก็บรักษาใบค าขอเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
10. สง่มอบเอกสารหลกัฐานตามก าหนดโดยบริษัทจดัการ ให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน 
11. ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความจ าเป็นที่
จะต้องแจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อมีเหตจุ าเป็นอื่นใด 
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12. ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือผู้ที่สนใจจะลงทนุทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ หรือต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
13. ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการโฆษณากองทนุรวมที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุประกาศก าหนด 
14. ท าการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่ม ี
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่ม ี
 
9. ที่ปรึกษา : 

9.1.  ที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ี 

9.2. ที่ปรึกษากองทนุ : ไมม่ี 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไมม่ ี

 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไมม่ี 
 
12. คณะตวัแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี
 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน : 

13.1. สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ : 
บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัที่จะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุน าหน่วยลงทนุมาขายคืนแก่
บริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุมาขายคืนได้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน” ที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  ซึ่งค านวณตามหวัข้อ 
“วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน  และราคาหน่วยลงทุน” 
และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที่บริษัทจัดการด าเนินการ ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “การเลื่อน
ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ” 
 
13.2.  สทิธิในการรับเงินปันผล : ไมม่ี 
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13.3.  สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ : 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ภายใต้ เง่ือนไขข้อ 13.4 "ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ" 
วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ 
(ก)  ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือส านักงานนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ ใช้บริการกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค า
ขอเปิดบญัชีกองทนุและยื่นตอ่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุพร้อมค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 
(ข)  ผู้โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุในอตัรา 50 บาท ตอ่การโอน 1 ครัง้ ณ วนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 
(ค)  หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
จะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับค าขอโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
(ง)  การโอนหน่วยลงทนุ ดงักลา่วข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึข้อมลูการโอนหนว่ยลงทนุ และออกใบยืนยนัการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน  7 วนัท าการ นับแต่วนัที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุได้รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 
(จ)  การโอนหน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลกั ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่ระบใุนข้อ “การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย” 
ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้ตอ่เมื่อนายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
13.4. ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ : 
บริษัทจดัการ/นายทะเบียนสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธค าขอโอนหน่วยลงทนุหากการโอนหน่วยลงทนุจะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุไมใ่ช่ “ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายอ่ย” เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย  และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บคุคลดงักลา่วและบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทนุที เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กลา่วมาข้างต้น เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
บริษัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
13.5.  สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ : 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
และข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจัดการต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเสียงข้างมากของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้สิน้  ของโครงการ ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนตามที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน  (omnibus 
account) ต้องไม่นบัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
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13.6. สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ : 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิน้สดุลง โดยบริษัทจัดการจะจดัให้มีผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ช าระภาระหนีส้ินและแจกจ่ายเงินคืน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ระบไุว้ในหวัข้อ “การช าระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉลีย่คืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เมื่อเลกิโครงการ” 
 
13.7. สทิธิประโยชน์อื่นๆ : 
1.  สทิธิในการได้รับช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสิทธิได้รับช าระค่าซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถ
ช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้หวัข้อ “การช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน” 
2.  สทิธิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลูที่ได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ต้องกรอกใบค าขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมลู และยื่นให้แก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมลูโดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้
นายทะเบียนด าเนินการแก้ไขข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมที่ จะปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปลีย่นแปลงข้อมลู 
3.  สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมาย  ทัง้นี ้นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจ าน า
ให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้ 
 
13.8. อื่น ๆ : 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ 
การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี  ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่า 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้จาก
บริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่าสว่นของทนุ
ของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุ
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : 
- ใบหนว่ยลงทนุ 
- หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
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14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ : 

14.2.1. เมื่อบริษัทจัดการได้รับใบค าขอเปิดบญัชี และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบตามที่
ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการจะส่งมอบส าเนาใบค าขอเปิดบญัชี และหรือส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุน
หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี และการซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
14.2.2. บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทกึรายละเอียดของผู้ เปิดบญัชีในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชี 
 
14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งช่ือผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่เมื่อบริษัทจดัการได้รับช าระ
คา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้ว และผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว 
 
14.2.4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ลงทนุทกุครัง้ที่มีการ
ขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ลงทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกบริษัท
จดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการสง่มอบหนงัสือรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัตัง้แต่
วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และในกรณีที่บริษัทจดัการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลา
เสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 
15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
14.2.5  บริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหนว่ยลงทนุ ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอให้บริษัท
จดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพื่อน าไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทัง้นี ้ในการออก
ใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
2. ยื่นใบค าขอให้ออกใบหนว่ยลงทนุ พร้อมช าระคา่ธรรมเนยีมมนการออกใบหนว่ยลงทนุแก่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
3. นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจ านวน
หน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบค าขอส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจ านวนหน่วยลงทนุในใบค าขอมากกว่าจ านวน
หนว่ยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะให้ออก
ใบหนว่ยลงทนุส าหรับหนว่ยลงทนุจ านวนเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
4. ใบหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึง่จะระบช่ืุอ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และมีลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการและประทบัตราส าคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. จะอนญุาตให้ท าได้จึงจะถือวา่ ใบหนว่ยลงทนุถกูต้อง
และมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถใช้
อ้างองิตอ่บริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัท าใบหนว่ยลงทนุมอบให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
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15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : ไมม่ ี
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : 
หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไมส่ามารถ
ช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 
16.1.1  เมื่อมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่
ได้จากการรับช าระหนี ้
16.1.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี  ้บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดงักล่าวและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีใ้น
โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีสิทธิใน
เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี  ้บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่
ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 
16.1.3  เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแตล่ะครัง้  บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่มี
เงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉลีย่เงินคนื เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงิน
คืนเป็นอยา่งอื่น 
ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับ
ช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี  ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน  บริษัทจดัการอาจน า
เงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้ 
16.1.4  เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทนุรวมได้รับช าระหนีต้ามตรา
สารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนโุลม 
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16.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 
16.2.1  ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง  บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นใน
การรับช าระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสา
มาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรัพย์สิน
ดงักลา่วดงันี ้
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วต่อไปเพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  และในระหว่างที่บริษัทจัดการยงัไม่
สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนี ้
ตามสทิธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอื่นท่ีได้จากการรับช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี  ้ในการ
ด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไมต้่องน าตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
การช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏช่ือตาม
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้ 
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการ/นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคาขอโอนหน่วยลงทุนหากการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุไมใ่ช่ "ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย" เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย  และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา  พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนงัสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บคุคลดงักลา่วและบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กลา่วมาข้างต้น เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิใดๆ 
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมาย
แล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหนว่ยลงทนุ ในกรณีดงันี ้

(ก) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

(ข) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และการโอนหนว่ยลงทนุจะท าให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไมเ่ป็นผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่หรือผู้มีเงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก 
 
18. ข้อจ ากดัการถอืหน่วยลงทุน : 
18.1  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุในแตล่ะกองทนุรวมได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่ 
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
18.2  ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 18.1 มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี  ้
(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม 
(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ 
(ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
(จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช) กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ) กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เช่น 
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิหรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอื่นท่ีได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเว้นให้โดยผอ่นคลายสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตัง้จาก
บริษัทจดัการ อาจถือหน่วยลงทนุได้โดยไม่จ ากดัสดัสว่น ทัง้นี ้เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทนุรวมจนถึงวนัท่ีครบก าหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีเร่ิมซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอีทีเอฟดงักลา่วในตลาดรอง 
(ข)  กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการ
ลงทนุในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 18.1 ไม่เกินสดัสว่นที่ระบไุว้
ในโครงการ ทัง้นี ้เมื่อได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานตามเหตจุ าเป็นและสมควร 
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(ค)  กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ18.1 ได้
แต่ไมเ่กินร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน ทัง้นี ้ในการผ่อน
ผนัดงักลา่ว ให้ส านกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
 
18.3  เง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรณีที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
(2) การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ จะถกูจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่น
ที่ถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 18.2 

(ข)  บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน 
(ค)  ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่น
ดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
(3)  กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนน
เสยีงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่ กองทนุรวมมี
การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ี เกินกวา่หนึง่ในสาม
ของจ านวนหนว่ยลงทนุชนดินัน้ เว้นแตช่นดิหนว่ยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพยีงรายเดยีวหรือกลุม่เดยีว
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วเตม็ตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

บคุคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน : 

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว  ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้
ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินัน้เสียไป ใน
กรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั  ต้องได้รับมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด  โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 
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(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมว่า่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีถื่อหนว่ย
ลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุชนดินัน้ 
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนั : 

การแก้ไขเพิ่มเติมสว่นใดสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและ
ไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอย่างมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั  ให้รวมถึง ข้อก าหนดเก่ียวกับผลประโยชน์
ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และเร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน
อยา่งมีนยัส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี  ้ให้มีผลผูกพนัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดย
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไมก่ระทบต่อ
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัไม่วา่กรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการ
กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้เหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
พร้อมกบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม (เฉพาะกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป) 
 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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22. การเลกิกองทุนรวม : 

22.1. เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ : 

22.1.1 เมื่อครบอายโุครงการ 

22.1.2 หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนดงันี  ้
(1) จ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 ราย ในวนัท าการใด 
(2) มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
(3) มียอดรวมการขายคืนในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใดตดิตอ่กนัคิดเป็นจ านวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
(4) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 ล้านบาท 
ในวนัท าการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

22.1.3 หลังจากครบก าหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้ นกู้ อนุพันธ์ 
ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และหากมีวนัใดมูลค่าหน่วยลงทุนในวนัท าการก่อนหน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 
10.60 บาทตอ่หนว่ย 

22.1.4 เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 

22.1.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 

22.1.6 ส านกังานอาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏวา่ 
(1) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้  เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการใดๆ  หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลง
กบับคุคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่
ประสงค์จะถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

22.1.7 ส านกังานจะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตัง้กองทนุรวม
เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และส านกังานได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการกองทนุรวม
หรือบคุคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่ม่อาจ
พิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้ว่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างแท้จริง  และส านกังานสัง่ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใดๆ และบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการตามที่ส านกังาน
สัง่ได้หรือด าเนินการแล้วแตไ่มส่ามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง 
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22.2.  การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม : 

22.2.1 ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตคุรบก าหนดอายโุครงการ  หรือเพราะเหตอุื่นที่ทราบก าหนดการ
เลกิลว่งหน้าการเลกิโครงการเนื่องจากครบก าหนดอายโุครงการ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะก าหนดหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น 
(ก) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบในกรณีที่ หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ  
(ข) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 
5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม หรือหนงัสือพิมพ์ หรือโดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ 
ณ สถานที่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น 
(ค) จ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ
ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 

22.2.2 ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ 22.1.2 และข้อ 22.1.3 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้
เพื่อเลกิกองทนุเปิดดงักลา่ว เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก าหนดหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้พื่อเลกิกองทนุเปิดดงักลา่ว 
(ก) ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1.2 และข้อ 22.1.3 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสอืให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท าการท่ีปรากฏเหตตุาม
ข้อ 22.1.2 และข้อ 22.1.3  
(ค) จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอือยูข่องกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท าการ ที่ปรากฏเหตตุาม
ข้อ 22.1.2 และข้อ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัสว่นจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่
ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1.2 และข้อ 22.1.3 และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน้ 

ในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดใดลดลงเหลือ
น้อยกวา่ 50 ล้านบาทในวนัท าการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้บริษัทจดัการจะด าเนินการ ตาม (ก) ถึง (ง)  
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน : 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อท า
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิท่ีคงเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท าการ 

อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
รวมและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัส่วน
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 

เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมทีรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่ว
ให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  ถือเป็น
สว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 

 


