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กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนือความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอืน คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามทีได้ให้ไว้
ดังต่อไปนี
คําศัพท์

คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ

บริษท
ั ใหญ่และบริษท
ั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทสภาวิ
ี
ชาชีพบัญชีกาํ หนดให้จด
ั ทํางบ
การเงินรวม

กองทุนฟืนฟู

กองทุนเพือการฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทเี อฟทีตังขึนเพือส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถินใน
ภูมภ
ิ าคตามโครงการจัดตังกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะทีสอง (Asian Bond Fund 2)
ตามมติของทีประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and
Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI

กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold

กองทุนรวมทีมุง่ เน้นลงทุนเพียงครังเดียวโดยถือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้จนครบกําหนดอายุ
ของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกอง
ทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีลก
ั ษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุม
่
(collective investment scheme) ทังนี ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั
ทรัสต์ หรือรูปอืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private
equity ทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่าง
ประเทศ

กองทุน exchange traded fund ทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สน
ิ ทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานของประเทศต่าง ๆ ซึง
ได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมีวต
ั ถุ
ประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานตาม
1. ทังนี ไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพืนฐานดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั ทรัสต์ หรือรูปอืน
ใด

กองทุน LTF

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property

กองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
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กองทุน UI
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กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ (Ultra Accredited Investor
Mutual Fund)

กองทุน property

กองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่กองทุ
าด้วยหลั
เกณฑ์
การจัย
ดการกองทุ
งหาริบอนด์
มทรัพย์ ปันผล
นกเปิ
ด เอเชี
น เดบท์นรวมอสั
รีจน
ิ อล

คําศัพท์

2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ
คําอธิบายศัพท์
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

กองทุน UI

กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนสถาบันหรือผูล
้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ (Ultra Accredited Investor
Mutual Fund)

กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนที
เป็นกองทุนสํารองเลียง
ชีพ

กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย ทีจํากัดการเสนอขายและการถือหน่วยลงทุนไว้
เฉพาะผูล
้ งทุนทีเป็นกองทุนสํารองเลียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ

การลดความเสียง

การลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives ที
มีลักษณะครบถ้วนดังนี
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็นการลดความเสียงทัวไปและความเสียงเฉพาะของทรัพย์สน
ิ ทีต้องการลดความ
เสียง
4. สามารถลดความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ

โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอืนทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม

ข้อตกลงทีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะทีเทียบเคียงได้กับเงิน
ฝาก โดยคู่สัญญาทีเทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที
เทียบเคียงได้กบ
ั ผูร้ บ
ั ฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ

ดัชนีทจั
ี ดทําขึนโดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึงหนีกึงทุน

ตราสารทางการเงินทีมีเงือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุน
้ ได้

ตราสารภาครัฐไทย

ตราสารดังนี
1. ตัวเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ทีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟืนฟูเป็นผูม
้ ภ
ี าระ
ผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

15/03/2564

ตราสารทีมีรป
ู แบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวง
การคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถินของประเทศนัน

1. ตัวเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3.
พันธบันตเปิ
ร B/E
P/N ศุย
กูกนหรื
อหุ้นกู้ รี
ทีจ
กระทรวงการคลั
ี าระ
กองทุ
ด เอเชี
เดบท์
น
ิ อล บอนด์งหรื
ปัอนกองทุ
ผล นฟืนฟูเป็นผูม้ ภ
ผูกพัน
คําศัพท์
ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

คําอธิบายศัพท์
ตราสารทีมีรป
ู แบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวง
การคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินของประเทศนัน

ตราสาร Basel III

ตราสารเพือการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่าง
ประเทศ ทีมีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel
Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจัดให้มข
ี นเพื
ึ
อการซือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี
1. มีการรวบรวมคําเสนอซือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซือหลายรายและผู้เสนอ
ขายหลายราย
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึงกําหนดเกียวกับวิธีการในการซือขาย
หลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซือขาย
เป็นประการอืน และผู้เสนอซือเสนอขายยินยอมทีจะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน

ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ.

ธนาคารพาณิชย์

บค.

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง.

บริษท
ั เงินทุน

บล.

บริษัทหลักทรัพย์

บลจ.

บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษท
ั จดทะเบียน

บริษัททีมีหลักทรัพย์ทีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซือขายได้
ใน SET

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจ
ิ ารณาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นทีปรากฏในบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นล่าสุด

บริษัทใหญ่

บริษท
ั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม
งบการเงินรวมทีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มงี บการเงินรวมให้พจ
ิ ารณา
ตามสัดส่วนการถือหุ้นทีปรากฏในบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นล่าสุด

แบบ filing

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึงกําหนดให้เป็นหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิมเติม (ฉบับที 6)

ผู้มีภาระผูกพัน

ผูท
้ มี
ี ภาระผูกพันในการชําระหนีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ
้ อก ผูส
้ งจ่
ั าย ผู้รับ
รอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0810/2554] หน้า 3 / 66

15/03/2564
มติพิเศษ

มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงไม่นอ
้ ยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ

แบบ filing

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิ
ธิใด
นผลประโยชน์
ทเกิ
ี ดจากหลั
ทรัพบอนด์
ย์อา้ งอิงซึปั
งกํ
หนดให้เป็นหลักทรัพย์
กองทุนทเปิ
เอเชียน เดบท์
รีจน
ิ กอล
นาผล
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิมเติม (ฉบับที 6)
คําอธิบายศัพท์

คําศัพท์
ผู้มีภาระผูกพัน

ผูท
้ มี
ี ภาระผูกพันในการชําระหนีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ
้ อก ผูส
้ งจ่
ั าย ผู้รับ
รอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ

มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงไม่นอ
้ ยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสท
ิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก

มติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วย
ลงทุนทังหมดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนซึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซือขาย
derivatives

ศูนย์ซือขายดังนี
1. ศูนย์ซือขาย derivatives ทีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือขายล่วง
หน้า
2. ศูนย์ซือขาย derivatives ซึงจัดตังขึนและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและ
ได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนที
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐานซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึงดังนี
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืนฐานตาม
1. ทังนี ไม่ว่าจะจัดตังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืนใด

หน่วย property

หน่วยของกองทรัพย์สินทีเกียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึงดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสัน

หุน
้ กูท
้ มี
ี กาํ หนดเวลาชําระหนีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีออกหุ้นกู้

B/E

ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark

15/03/2564

ตัวชีวัดของกองทุน ซึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทมี
ี การเผยแพร่อย่างกว้าง
ขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน
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CIS operator

บุคคลดังนี

3. foreign REIT
หุ้นกู้ระยะสัน

หุน
้ กูท
้ มี
ี กาํ หนดเวลาชําระหนีไม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีออกหุ้นกู้

B/E

ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange)

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

คําศัพท์

คําอธิบายศัพท์

benchmark

ตัวชีวัดของกองทุน ซึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทมี
ี การเผยแพร่อย่างกว้าง
ขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน

CIS operator

บุคคลดังนี
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท
้ าํ หน้าทีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน

counterparty limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคูส
่ ญ
ั ญา

CRA

สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating Agency) ทีได้รบ
ั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน เว้นแต่ทกํ
ี าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที 5

credit derivatives

derivatives ทีมีลักษณะเป็นการเคลือนย้ายความเสียงด้านเครดิตของทรัพย์สินทีได้รับ
การประกันความเสียงจากคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึงไปยังคูส
่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงตามมาตรฐาน
สากล โดยคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึงซึงมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่าย
หนึงเมือเกิดเหตุการณ์ทมี
ี ผลต่อการชําระหนี (credit event) ของทรัพย์สินทีได้รับการ
ประกันความเสียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดัง
กล่าว

credit event

เหตุการณ์ทีเกียวข้องกับความสามารถในการชําระหนีตามทีระบุในข้อตกลงของตราสาร
หรือสัญญา

credit rating

อันดับความน่าเชือถือทีจัดทําโดย CRA ซึงเป็นการประเมินความสามารถในการชําระหนี
ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk

ความเสียงด้าน FX

delta

อัตราเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา underlying
ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives

สัญญาซือขายล่วงหน้า

derivatives on
organized exchange

derivatives ทีซือขายในศูนย์ซือขาย derivatives

discount rate

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีมีการลงทุนทีจะใช้ในการคํานวณมูลค่าของ
หลักทรัพย์หรือตราสารนัน

DW

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทจั
ี ดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทังนี ไม่วา่ กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั ทรัสต์ หรือ
รูปอืนใด

FX
15/03/2564

อัตราแลกเปลียนเงินตราต่
างประเทศ
(Foreign Exchange)
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุนรวม [0810/2554] หน้า 5 / 66

GMS

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึงได้แก่ ราช

DW

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT

กองทรั
ต์ห
รือด
กองอสั
ทรัพย์ทจั
ี รีดจตัน
นตามกฎหมายต่
งประเทศซึงมี
กองทุสน
เปิ
เอเชีงหาริ
ยนมเดบท์
ิ งขึอล
บอนด์ ปันาผล
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทังนี ไม่วา่ กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษท
ั ทรัสต์ หรือ
คําอธิบายศัพท์
รูปอืนใด

คําศัพท์
FX

อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึงได้แก่ ราช
อาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมีย
นมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูน
นาน)

group limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุม
่ กิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละ
บริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating

อันดับความน่าเชือถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผูร้ บ
ั อาวัล ผูส
้ ลักหลัง หรือผู้
ค้ําประกัน

international scale

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับทีสามารถลงทุนได้

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

IPO

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัวไปในครังแรก (Initial Public Offering)

issue rating

อันดับความน่าเชือถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating

อันดับความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price

มูลค่าตามราคาตลาด

MF

กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการ
ลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึงเป็นผลให้
กองทุนมีความเสียงในทรัพย์สินนัน

Nonretail MF

กองทุนรวมทีมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทังหมดเป็นผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน ซึงอยู่ภายใต้บังคับ
ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือ
ผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation
15/03/2564
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ดการกองทุ
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(obligation category & obligation characteristics)

Nonretail MF

กองทุนรวมทีมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทังหมดเป็นผูล
้ งทุนประเภทสถาบัน ซึงอยู่ภายใต้บังคับ
ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือ
ผูล
้ งทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนประเภท
กองทุ
นเปิด เอเชี
ยนคคล
เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
สถาบั
น และกองทุ
นส่วนบุ

าศัพท์
notionalคํamount

คําอธิบายศัพท์
มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินทีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options

สัญญาทีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระ
ราชบัญญัตส
ิ ญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives

derivatives ซึงซือขายนอกศูนย์ซือขาย derivatives

P/N

ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration

อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน ซึงได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ

PVD

กองทุนสํารองเลียงชีพ (Provident Fund)

regulated market

ศูนย์กลางทีจัดช่องทางการสือสารระหว่างผูค
้ า้ เพือให้เกิดการเจรจาต่อรองซือขาย
ตราสารระหว่างกันได้ รวมทังให้ขอ
้ มูลต่าง ๆ ทีเกียวกับตราสารนัน โดยศูนย์กลางดัง
กล่าวอยูภ
่ ายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานทีทําหน้าทีกํากับดูแลด้านหลัก
ทรัพย์หรือตราสารทีมี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืน (repurchase agreement)

retail MF

กองทุนรวมเพือผูล
้ งทุนทัวไป (retail Mutual Fund)

reverse repo

ธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing
and Lending)

securities lending

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุน
้

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP

Specific Investment Products

SN

ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating

15/03/2564
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TBMA

สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Association)

single entity limit

อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP

Specific Investment Products

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

SN
คําศัพท์

ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
คําอธิบายศัพท์

sovereign rating

อันดับความน่าเชือถือระดับประเทศของประเทศทีผู้ออกตราสารมีถินทีอยู่ ซึงเป็นการ
ประเมินความเสียงในการผิดนัดชําระหนีของรัฐบาลของประเทศนัน

TBMA

สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

บล. ทีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชือเพือธุรกิจหลัก
ทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

TSR

ใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

underlying

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

WFE

World Federation of Exchanges

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
1.2. ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asian Debt Regional Bond  Dividend Fund
1.3. ชือย่อ : ADRD
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กาํ หนด
1.7. อายุโครงการ :  ปี  เดือน  วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
1.9. เงือนไข (อายุโครงการ) :
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยุติโครงการ ในกรณีทีกองทุนไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่
สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือเมือพิจารณาแล้วเห็นว่าเพือประโยชน์โดยรวมของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุน และ/หรือกรณีทมี
ี เหตุปจ
ั จัยอืนใด เช่น มีความผันผวนในเรืองอัตราแลกเปลียน หรือผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ
เศรษฐกิจและการเงิน เป็นต้น ทังนี บริษท
ั จัดการจะคืนเงินให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ใน
โครงการ โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะยุติโครงการ หากเป็นกรณีทกองทุ
ี
นไทยไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ แต่กองทุนต่าง
ประเทศยกเลิกการระดมทุนหรือระงับการสังซือหรือขายหน่วยลงทุน จนทําให้กองทุนไทยไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้
ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม ทังนี บริษท
ั จัดการจะคืนเงินให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ใน
โครงการ โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
(3) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะยุ
ี
ตโิ ครงการเมือมูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมด โดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้
ของหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดลดลงในวันทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชือได้วา่ เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอืนใดเพือประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเลิ
ี
กกองทุน
โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
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1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป

(3) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะยุ
ี
ตโิ ครงการเมือมูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมด โดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้
ของหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดลดลงในวันทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชือได้วา่ เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยกองทุ
อืนใดเพืนอประโยชน์
โดยรวมของผู
้ถือรีหน่
น บริษท
ั จั
ทธิทจะเลิ
ี
กกองทุน
เปิด เอเชี
ยน เดบท์
จน
ิ วยลงทุ
อล บอนด์
ปัดนการขอสงวนสิ
ผล
โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพือผู้ลงทุนทัวไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที
เสนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครังแรก บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเสนอขายหน่
ี
วยลงทุน
เกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.7. มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.8. มูลค่าขันต่ําของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าของการสังขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันต่ํา : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิมเติม :
2.12. รายละเอียดเพิมเติม :
เพิมเติม เงือนไข “ข้อ 2.6”
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะลดหย่
ี
อน หรือยกเว้นมูลค่าขันต่ําของการสังซือหน่วยลงทุนครังแรก โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ทังนี บริษท
ั จัดการจะประกาศให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการ ไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือสร้างผลตอบแทนทีดีให้ผล
ู้ งทุนในระยะยาวและตอบสนองความต้องการของผูล
้ งทุนทีต้องการกระจายการลงทุนของตน
ไปลงทุนในต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งหนี
15/03/2564
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3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพือสร้างผลตอบแทนทีดีให้ผล
ู้ งทุนในระยะยาวและตอบสนองความต้องการของผูล
้ งทุนทีต้องการกระจายการลงทุนของตน
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
ไปลงทุนในต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งหนี
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

ชือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : United Asian Local Currency Bond Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซือขายในประเทศ :
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ
3.5. นโยบายการกูย
้ ม
ื (ถ้ามี) :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม หลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวีธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนีการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซือคืนจะนํามาชําระให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า : ทีมิได้มีวัตถุประสงค์เพือลดความเสียง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อืน ๆ
 1.กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเคลือนไหวตามกองทุนหลัก
(passive management) 2. United Asian Local Currency Bond Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ
เชิงรุก (active management)

3.9. ดัชนีชีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี FTSE Asian Government Bond สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ: ปรับด้วยอัตราแลกเปลียน เพือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน
หมายเหตุ:
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษท
ั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด โดยบริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีมี
การเปลียนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผลในการเปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลียนแปลงตัวชีวัดเพือให้เป็นไปตามประกาศ เงือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลียนแปลงตัวชีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผู
ี อ
้ อกตัวดัชนีของตัวชีวัดไม่ได้จด
ั ทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเพิมเติม :
(1)
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
จะนําเงิยนดโครงการจั
ส่วนใหญ่ทได้
ี ดการกองทุ
จากการระดมทุ
นในหน่วหน้
ยลงทุ
น / 66
15/03/2564
รายละเอี
นรวมนไปลงทุ
[0810/2554]
า 10
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศทีลงทุนในตราสารหนี
แถบภูมิภาคเอเชีย โดยเบืองต้นจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund ซึงจัดตัง

3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
รายละเอียดเพิมเติม :
(1) กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล จะนําเงินส่วนใหญ่ทได้
ี จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศทีลงทุนในตราสารหนี
แถบภูมิภาคเอเชีย โดยเบืองต้นจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund ซึงจัดตัง
และบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และเป็นกองทุนทีจัด
ตังตามระเบียบของ The Securities and Futures Act (Chapter 289) of Singapore หรือ the “SFA” ภายใต้กฎหมายที
เกียวข้องของประเทศสิงคโปร์
ทังนี กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศุกูก หน่วย CIS สัญญาซือขายล่วงหน้า ธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื เป็นตราสารหนี และธุรกรรมการซือโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน ส่วนทีเหลือกองทุนจะลงทุนใน
ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซือขายล่วงหน้า ทีมี underlying เป็นตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสาร Basel lll
รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน ทังนี กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน
ใด ตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ลงทุนเพิมเติมได้
อนึง กองทุนต่างประเทศข้างต้นมีการเสนอขายในหลายประเภท/ชนิด (share class/type of shares ภายใต้กองทุนต่าง
ประเทศเดียวกัน) ซึงแต่ละประเภท/ชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรืองของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผล
ตอบแทน (Distribution / Accumulation) สกุลเงิน ค่าธรรมเนียม และคุณสมบัตข
ิ องผูล
้ งทุน โดยในเบืองต้นบริษัทจัดการจะ
พิจารณาลงทุนใน “Class USD Dist” อย่างไรก็ดี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนในหน่วยลงทุน
ประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะ เพือประโยชน์ในการดํารงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไป
ตามทีได้ระบุในหนังสือชีชวนนี โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว (รายละเอียดของประเภท/ชนิด (share
class/type of shares) ดูเพิมเติมได้จากหนังสือชีชวน UNITED CHOICE PORTFOLIOS Prospectus  United Asian Local
Currency Bond Fund (April, 2013)
กองทุนต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund (กองทุนย่อย) มีลก
ั ษณะทีสําคัญดังต่อไปนี
(แปลจากบางส่วนของหนังสือชีชวนของกองทุนต่างประเทศ ฉบับภาษาอังกฤษ ณ เมษายน 2556)
ชือกองทุน :

United Asian Local Currency Bond Fund

ประเภทกองทุน :

กองทุนเปิดตราสารหนี

ประเทศทีกองทุนจัดตัง :

สิงคโปร์

นโยบายการลงทุน :
กองทุนย่อยนีมีวัตถุประสงค์ทีจะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ตราสาร
ตลาดเงิน และเงินฝาก ทีออกในรูปสกุลเงินท้องถินของประเทศในทวีปเอเชียเป็นส่วนใหญ่และออกโดยองค์กรเอกชน สถาบัน
การเงิน รัฐบาล หรือภาครัฐ และ องค์กรหรือหน่วยงานทีจัดตัง หรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (Supranational
entities) ในทวีปเอเชีย ซึงรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง เกาหลีใต้
ไต้หวัน จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญีปุ่น
กองทุนย่อยมีการบริหารกองทุนในเชิงรุก โดยเน้นสร้างผลตอบแทนจากกําไรจากอัตราแลกเปลียน และผลตอบแทนจาก
ดอกเบียรับตราสาร การเพิมขึนของเงินลงทุน พร้อมกันนีมุมมองระยะยาวของการลงทุน จะถูกนํามาใช้ในการประเมินโอกาส
การลงทุนทีเหมาะสมด้วย
กองทุนย่อยมุ่งเน้นลงทุนในตราสารหนีทีออกในรูปสกุลเงินท้องถินของประเทศทีอัตราแลกเปลียนมีแนวโน้มทีจะแข็งค่า และ
อัตราเงินเฟ้อทรงตัว และ/หรือมีแนวโน้มปรับลดลงในอนาคต นอกจากนี ตราสารหนีทีออกโดยองค์กรเอกชนทีกองทุนเข้า
ลงทุนนัน ได้ผ่านกระบวนการลงทุนภายใต้ปรัชญาการลงทุนของบริษัท ซึงคลอบคลุมถึงกระบวนการวิเคราะห์ทีอยู่ภายใต้กฎ
ระเบียบทีชัดเจน และยังได้มีการกระจายการลงทุนไปยังผู้ออกตราสารทีมีอันดับความน่าเชือถือทีแตกต่างกันอีกด้วย เพือ
ป้องกันการกระจุกตัวของเงินลงทุนไปในตราสารทีออกโดยบริษัทใดบริษัทหนึง นอกจากนี การคัดเลือกตราสารหนีทีลงทุนยัง
ผ่านการวิเคราะห์แบบ BottomUp Approach โดยวิเคราะห์ปจ
ั จัยพืนฐาน ความน่าเชือถือของผู้ออกตราสาร ลักษณะและ
มูลค่าแท้จริงของตราสารหนีนันๆ และการวิเคราะห์แบบ TopDown Approach โดยพิจารณาจากภาพรวมเศรษฐกิจ เป็นหลัก
แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงินและการคลัง ตลอดจนอายุของตราสาร แนวโน้มและการเคลือนไหว
ของอัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลียน รวมถึงประเทศและกลุ่มหลักทรัพย์ทีลงทุน เพือให้ได้มาซึงตราสารหนีทีมีคณ
ุ ภาพ และ
สร้างผลตอบแทนทีดีแก่กองทุน เนืองจากการลงทุนในตลาดตราสารหนีเอเชียในรูปสกุลเงินท้องถินมีความผันผวน และมีการ
เปลียนแปลงกฎเกณฑ์การลงทุนบ่อยครัง เมือเปรียบเทียบกับการลงทุนในตลาดตราสารหนีกลุม
่ ประเทศทีพัฒนาแล้ว ดังนัน
จํานวนการทํารายการซือขายจึงอาจมีปริมาณสูงกว่าทีได้คาดการณ์ไว้ในเบืองต้น สําหรับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนย่อยจะ
ลงทุนในตราสารหนีเต็มอัตรา (Fully invested) เมือตลาดเริมมีมล
ู ค่าสูงเกินจริง
ชนิดของหน่วยลงทุน :
(share class)

Class USD Dist (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ)

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
15/03/2564

State Street Trust (SG) Limited
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Investment Manager :

UOB Asset Management Ltd. (Singapore)

จํานวนการทํารายการซือขายจึงอาจมีปริมาณสูงกว่าทีได้คาดการณ์ไว้ในเบืองต้น สําหรับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนย่อยจะ
ลงทุนในตราสารหนีเต็มอัตรา (Fully invested) เมือตลาดเริมมีมล
ู ค่าสูงเกินจริง
ชนิดของหน่วยลงทุน :
(share class)

Class USD Dist (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ)

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:

State Street Trust (SG) Limited

Investment Manager :

UOB Asset Management Ltd. (Singapore)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมทีเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสังซือ:

ปัจจุบน
ั 3%, สูงสุด 5%

ค่าธรรมเนียมการสังขาย:

ปัจจุบน
ั 0%, สูงสุด 2%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน:

ปัจจุบน
ั 0% (กรณีทีมีการสับเปลียนกันระหว่างกองทุนย่อย)
หรือ 1% (กรณีทีมีการสับเปลียนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายใต้
กองทุนย่อยกองเดียวกัน (ในกรณีทีผู้จัดการกองทุนยินยอม)
หรือกรณีสับเปลียนระหว่างกองทุนย่อยไปยังกองทุนอืน
(ตามนิยามดังต่อไปนี)สูงสุด 2%

• ค่าธรรมเนียมทีเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

ปัจจุบน
ั 1.25%, สูงสุด 2.00%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(Trustee Fee) :

ต่าํ กว่า 0.05%; สูงสุด 0.10%
ปัจจุบน
ั (ไม่เกิน 45,000 ดอลลาร์สงิ คโปร์ ต่อปี )

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
และค่าธรรมเนียมสําหรับ
Transfer Agent รายปี :

ค่าธรรมเนียมการประเมินมูลค่า
และการทําบัญชี :

คิดตามโครงสร้างระดับชัน (Tier) ดังนี
(คํานวณตามมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน)
(1) น้อยกว่า S$5,000,000 = ไม่เก็บ
(2) ตังแต่ S$5,000,000 – น้อยกว่า S$10,000,000 = S$6,000
(3) ตังแต่ S$10,000,000 – น้อยกว่า S$25,000,000 = S$10,000
(4) ตังแต่ S$25,000,000 – น้อยกว่า S$50,000,000 = S$15,000
(5) ตังแต่ S$50,000,000 – น้อยกว่า S$100,000,000 = S$30,000
(6) ตังแต่ S$100,000,000 ขึนไป = S$60,000
(“Singapore dollars” หรือ “SGD” หรือ “S$” หมายถึง เงินดอลล่าร์
สิงคโปร์)
0.125%

ค่าใช้จ่ายสอบบัญชี (จ่ายให้กบ
ั ผูส
้ อบบัญชี)(1),
ค่าใช้จา
่ ยให้ผด
ู้ แ
ู ลทรัพย์สน
ิ (จ่ายให้กับ
ผูด
้ แ
ู ลทรัพย์สน
ิ (2), ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จา
่ ยอืนๆ(3) :

ตามข้อตกลงกับบุคคลทีเกียวข้อง โดยค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทอาจมากกว่าร้อยละ
0.1 ต่อปี เป็นสัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน

มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก และมูลค่าขันต่า
ํ ของการสังซือครังถัดไป
มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังแรก :

1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

มูลค่าขันต่ําของการสังซือครังถัดไป :

500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

หมายเหตุ :
1 ค่าใช้จา่ ยตรวจสอบบัญชีจะเป็นไปตามข้อตกลงกับผูส
้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปีบญ
ั ชีนน
ั
2 ค่าใช้จ่ายให้ผู้ดูแลทรัพย์สินจะเป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ดูแลทรัพย์สิน และขึนอยู่กับขนาดของกองทุน ทรัพย์สินทีกองทุน
ถืออยู่ จํานวนรายการทีเกิดขึน และสถานทีทีได้ทาํ รายการดังกล่าวต้องเกียวข้องกับกองทุนหลัก
3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ประกอบด้วย ต้นทุนการพิมพ์ ค่าใช้จา่ ยจากบริการทีปรึกษาทางกฎหมาย ภาษีสินค้าและ
บริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามจริง
* รายละเอียดการบริหารจัดการกองทุน ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์ ตราสาร สัญญาทีกองทุนต่างประเทศจะลงทุน
หรื
อมีไว้ และ/หรือความเสียง โปรดศึกษาเพิมเติมได้รายละเอี
จากหนังสืยอดโครงการจั
ชีชวนฉบับเต็
มของกองทุ
น United
Asian Local
15/03/2564
ดการกองทุ
นรวม
[0810/2554]
หน้Currency
า 12 / 66
Bond Fund ฉบับ English version ได้ที www.uobam.com.sg อนึง ในกรณีทีมีข้อสงสัยหรือต้องการตีความ จะต้องใช้
ข้อความจากหนังสือชีชวนฉบับเต็มทีเป็นภาษาต่างประเทศเป็นหลัก

2 ค่าใช้จ่ายให้ผู้ดูแลทรัพย์สินจะเป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ดูแลทรัพย์สิน และขึนอยู่กับขนาดของกองทุน ทรัพย์สินทีกองทุน
ถืออยู่ จํานวนรายการทีเกิดขึน และสถานทีทีได้ทาํ รายการดังกล่าวต้องเกียวข้องกับกองทุนหลัก
3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ประกอบด้วย ต้นทุนการพิมพ์ ค่าใช้จา่ ยจากบริการทีปรึกษาทางกฎหมาย ภาษีสินค้าและ
กองทุ
ิ อล บอนด์ ปันผล
บริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามจริ
ง นเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
* รายละเอียดการบริหารจัดการกองทุน ประเภทและอัตราส่วนของหลักทรัพย์ ตราสาร สัญญาทีกองทุนต่างประเทศจะลงทุน
หรือมีไว้ และ/หรือความเสียง โปรดศึกษาเพิมเติมได้จากหนังสือชีชวนฉบับเต็มของกองทุน United Asian Local Currency
Bond Fund ฉบับ English version ได้ที www.uobam.com.sg อนึง ในกรณีทีมีข้อสงสัยหรือต้องการตีความ จะต้องใช้
ข้อความจากหนังสือชีชวนฉบับเต็มทีเป็นภาษาต่างประเทศเป็นหลัก
** บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงข้อมูลข้างต้นให้สอดคล้องกับข้อมูลของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก)
ในกรณีทกองทุ
ี
นต่างประเทศมีการเปลียนแปลงข้อมูลหรือหนังสือชีชวน และ/หรือในกรณีทีบริษัทจัดการได้มีการเปลียนแปลง
ไปลงทุนใน share class อืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะประกาศให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน
ทราบ
(2) โดยส่วนทีเหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซงตราสารที
ึ
มีลก
ั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
เฉพาะตราสารหนีทีผู้ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีทีผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
(Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราทีผันแปรตามอัตราดอกเบียของสถาบันการเงิน
หรืออัตราดอกเบียอืน และไม่มก
ี ารกําหนดเงือนไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอืนเพิมเติม และมีการลงทุนใน
derivatives ทีแฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ทีเป็น puttable / callable bond เท่านัน รวมถึงจะลงทุนในทรัพย์สินตาม
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง หรือหลายอย่างตามทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนทีกําหนดไว้
(3) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน โดยขึนอยู่กับ
ดุลยพินจ
ิ ของผูจ
้ ด
ั การกองทุน ซึงพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน และปัจจัยอืนทีเกียวข้อง เช่น ทิศทางของ
ค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผูจ
้ ด
ั การกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสียงอัตรา
แลกเปลียนอาจไม่เป็นไปเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทําให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอาจได้
ี
รบ
ั ผูจ
้ ด
ั การ
กองทุนอาจไม่ป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนก็ได้
นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีทีมีอน
ั ดับความน่าเชือถือของตราสารหรือผูอ
้ อก
(Issue/Issuer) ต่ํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) และตราสารหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
(Unrated securities) โดยจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์
ปันผล
(4) ทังนีกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซงหน่
ึ
วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลียในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
(5) ในกรณีทเห็
ี นว่า/มีเหตุอน
ั น่าเชือได้วา่ สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน United Asian
Local Currency Bond Fund ไม่เหมาะสม เช่น การลงทุนในกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีความผันผวน อันเนืองมาจาก การ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือกรณีทีอัตราแลกเปลียนมีความผันผวน หรือเกิดภัยพิบต
ั ห
ิ รือภาวะ
สงคราม หรือกรณีทมี
ี ขอ
้ กําหนดเรืองการห้ามโอนย้ายเงินทุน หรือกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงในประเทศต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
กองทุนและการลงทุนของกองทุน หรือกรณีทกองทุ
ี
นในต่างประเทศระงับการสังซือหรือขายหน่วยลงทุน หรือปิดกองทุน
เป็นการชัวคราวหรือถาวร หรือกรณีทกองทุ
ี
นต่างประเทศมีการเปลียนแปลงบริษท
ั จัดการลงทุนหรือผูจ
้ ด
ั การกองทุนหรือคู่
สัญญาหลัก และ/หรือเปลียนแปลงระเบียบวิธีการ นโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ หรือมีการบริหารจัดการไม่เป็นทีน่า
พอใจ หรือมีผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่าํ กว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอืนๆ ทีมีนโยบายในการบริหาร
จัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือต่าํ กว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอืนอย่างเห็นได้ชด
ั และ/หรือ
เมือพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกําหนดทีได้โฆษณาไว้ หรือไม่สอดคล้องกับข้อ
กําหนดของกองทุน (ไทย) และ/หรือมีการกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนันๆ เป็นผูใ้ ห้ความเห็น
และ/หรือเมือเกิดเหตุการณ์หรือเมือบริษท
ั จัดการมีเหตุอน
ั เชือได้วา่ /คาดการณ์ได้วา่ จะเกิดการเปลียนแปลงกฎระเบียบ และ
หรือวิธป
ี ฏิบต
ั ต
ิ า่ งๆ ซึงอาจส่งผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน/กองทุนเสียผลประโยชน์ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะโอนย้าย
การลงทุนจากกองทุนต่างประเทศหนึงไปยังกองทุนต่างประเทศอืนๆ ทีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/
หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน (ไทย) ซึงอาจเป็นกองทุนต่างประเทศทีบริหารจัดการโดยผูจ
้ ด
ั การกองทุนอืนๆ ทีมิใช่กลุ่ม
ยูโอบี (UOB GROUP) หรือสงวนสิทธิพจ
ิ ารณาชะลอการลงทุนหรือหยุดลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือพิจารณานําเงินลงทุนใน
ต่างประเทศบางส่วนหรือทังหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชัวคราวหรือถาวร โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/
หรือมีการผ่อนผันเป็นอย่างอืน
อนึง ในการดําเนินการตามข้อสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครังเดียว หรือทยอยโอนย้ายก็ได้
อีกทัง หากเป็นกรณีโอนย้ายการลงทุนโดยเป็นการโอนย้ายการลงทุนจากกองทุนต่างประเทศหนึงไปยังอีกกองทุนหนึง ในช่วง
เวลาของการโอนย้ายนันอาจส่งผลให้การลงทุนของกองทุน (ไทย) อาจมีไว้ซงหน่
ึ
วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน ทังนีเพือเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนทุกรายแล้วโดยเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากําหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) ในกรณีทกองทุ
ี
นต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund มีการลงทุนในตราสารแห่งหนีทีไม่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับทีต่ํากว่าอันดับความ
น่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade)ในอัตราส่วนทีมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุ15/03/2564
นต่างประเทศ บริษท
ั จัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุ
นในกองทุ
นต่างประเทศดั
งกล่าว นเพื
อให้[0810/2554]
อัตราส่วนการลงทุ
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
รวม
หน้น
า ในตราสาร
13 / 66
แห่งหนีทีไม่ได้รบ
ั การจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ใน
ระดับทีต่ํากว่าอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า

อีกทัง หากเป็นกรณีโอนย้ายการลงทุนโดยเป็นการโอนย้ายการลงทุนจากกองทุนต่างประเทศหนึงไปยังอีกกองทุนหนึง ในช่วง
เวลาของการโอนย้ายนันอาจส่งผลให้การลงทุนของกองทุน (ไทย) อาจมีไว้ซงหน่
ึ
วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1
กองทุน ทังนีเพือเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนทุกรายแล้วโดยเป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากําหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

(6) ในกรณีทกองทุ
ี
นต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund มีการลงทุนในตราสารแห่งหนีทีไม่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับทีต่ํากว่าอันดับความ
น่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade)ในอัตราส่วนทีมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนต่างประเทศ บริษท
ั จัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดังกล่าว เพือให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสาร
แห่งหนีทีไม่ได้รบ
ั การจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ใน
ระดับทีต่ํากว่าอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล ดังนี
1)
บริษท
ั จัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund
ภายใน 10 วันทําการนับแต่วน
ั ทีรับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารแห่งหนีทีไม่ได้รบ
ั การจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated
securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ในระดับทีต่ํากว่าอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Non
investment grade) เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีทีเกิดจากปัจจัยทีควบคุมไม่
ได้ หรือกรณีจําเป็นและสมควร ทีทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิน
โดยไม่ชักช้า
2)
หากการดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศข้างต้น มีผลทําให้การลงทุนในหรือมีไว้ซงกองทุ
ึ
น
ต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลียในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนเปิด เอ
เชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล บริษท
ั จัดการจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุน
เดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกอง
ทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล และมีคุณสมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสินโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบ
ต่อไป
3)
หากเกิดกรณีใด ๆ ทีทําให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทน
กองทุนเดิมได้ บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี
าเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที
เหลืออยูข
่ องกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้หลังหักค่าใช้จา่ ยและสํารองค่าใช้จา่ ยทีเกียวข้องของกองทุน (ถ้ามี)
ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทังหมด
(7) ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกอง
ทุนตามทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้น อย่างไรก็ดี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเลิ
ี
กกองทุน โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเป็นกรณีที


ผูจ
้ ด
ั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม



กรณีทมี
ี การเปลียนแปลงในเรืองของกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ


กรณีทีไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมทีจะลงทุนในกองทุน United Asian Local Currency Bond Fund
หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/
หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้อย่างเหมาะสม
 กรณีทีกองทุนไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือเมือพิจารณาแล้วเห็นว่าเพือประโยชน์โดยรวมของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือกรณีทมี
ี เหตุปจ
ั จัยอืนใด

กรณีทกองทุ
ี
นไทยไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ แต่กองทุนต่างประเทศยกเลิกการระดมทุนหรือระงับการสังซือหรือ
ขายหน่วยลงทุน จนทําให้กองทุนไทยไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม

กรณีทมู
ี ลค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมด โดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดลดลง
ในวันทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะ
สม และ/หรือมีเหตุให้เชือได้วา่ เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอืนใดเพือ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี บริษท
ั จัดการจะดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) แจ้งเหตุทกองทุ
ี
นหลักมีมล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ ลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ทดี
ี ทสุ
ี ดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม ให้สาํ นักงานและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วน
ั ทีมีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักทีปรากฏเหตุ
(2) ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วน
ั ทีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที
ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สาํ นักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วน
ั ทีดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท
้ สนใจจะลงทุ
ี
นเพือให้ผท
ู้ สนใจจะลงทุ
ี
นรับรูแ
้ ละเข้าใจ
เกียวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรทีเกียวข้องเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการ
ดํ15/03/2564
าเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้
อ (2)ยบริ
ษัทจัดการสามารถขอผ่
อนผัน[0810/2554]
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รายละเอี
ดโครงการจั
ดการกองทุนรวม
ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรืองการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษท
ั จัดการอาจไม่นบ
ั ช่วงระยะเวลาดังนี
รวมด้วยก็ได้ ทังนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสําคัญ

ประโยชน์ทดี
ี ทสุ
ี ดของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม ให้สาํ นักงานและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วน
ั ทีมีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักทีปรากฏเหตุ
(2) ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วน
ั ทีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที
ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้
สาํ นักน
งานทราบภายในสามวั
นทําการนั
ทีดําเนินการแล้
วเสร็จ
กองทุ
เปิด เอเชียน เดบท์
รีจน
ิ บแต่
อลวนั บอนด์
ปันผล
(4) เปิดเผยข้อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท
้ สนใจจะลงทุ
ี
นเพือให้ผท
ู้ สนใจจะลงทุ
ี
นรับรูแ
้ ละเข้าใจ
เกียวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้บุคลากรทีเกียวข้องเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการ
ดําเนินการดังกล่าวด้วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรืองการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษท
ั จัดการอาจไม่นบ
ั ช่วงระยะเวลาดังนี
รวมด้วยก็ได้ ทังนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล
้ งทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วน
ั ทีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาทีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ของกองทุนเนืองจากได้รบ
ั คําสังขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือมี
การสินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพือรอการลงทุน ทังนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง
ตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือการสํารองเงินไว้สาํ หรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือ
รักษาสภาพคล่องของกองทุน ดังต่อไปนี
ส่วนที 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอืนตามทีกําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึงมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทครบถ้
ี
วน ดังนี
1.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็น B/E P/N หรือ SN ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพือนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการอันเป็นทียอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิมเติมจากทีกําหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.1.1  2.1.7
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงือนไขเพิมเติมดังนี
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามทีระบุในส่วน
ที 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนันต้องเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึงกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
และเป็นทรัพย์สินทีสามารถเปลียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มก
ี ารเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการลงทุนทีอาจ
ทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทีเป็น SN ซึงมีขอ
้ กําหนดห้ามเปลียนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อน
ครบอายุ เมือ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทีเป็น SN ซึงเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนีก่อนการ
ลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี
ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
15/03/2564
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ของ
SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึงไม่นาํ มาใช้บงั คับกับกรณีทเป็
ี น SN ซึงขึนทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้

ทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทีเป็น SN ซึงมีขอ
้ กําหนดห้ามเปลียนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อน
ครบอายุ เมือ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทีเป็น SN ซึงเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนีก่อนการ
ลงทุน
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี
ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึงไม่นาํ มาใช้บงั คับกับกรณีทเป็
ี น SN ซึงขึนทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่
ในกรณีตราสารทีกองทุนลงทุนมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (embedded derivatives) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้าเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้านัน
โดยตรง
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS
1.1.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกองทุ
ี
นไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของกองทุนนัน
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของกองทุนนัน
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน
1.1.3 ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกําหนดในส่วนที 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซือขายใน SET
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากดังนี
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม (1) – (9)
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลดังนีทีสามารถเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษท
ั เงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟืนฟู
1.8 นิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธก
ี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade
2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน ซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็น
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ตัวทีถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
2.4 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก

1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธก
ี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน ซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็น
ตัวทีถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
2.4 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสันด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือ ทีมีข้อมูลราคาทีน่าเชือถือและ
อ้างอิงได้ซงมี
ึ การเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสันดัง
กล่าวตามที CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สน
ิ อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนีของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิมเติมทีบริษท
ั จัดการต้องปฏิบต
ั ส
ิ าํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ วันเริมต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธก
ี ารดังนี
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ > (ราคาซือ x (1 + discount rate))
ทังนี ราคาซือ = ราคาทีกองทุนชําระให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็นค่าซือหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพือให้มล
ู ค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารทีซือและทรัพย์สน
ิ ทีโอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธก
ี ารดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันทีมูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารทีซือลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ต่าํ กว่า และมีการกําหนดเรืองดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึงได้กาํ หนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา (counterparty
risk) แล้วบริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ ไ ด้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี
4.5.1 คํานวณจากราคาซือรวมกับผลประโยชน์ทกองทุ
ี
นพึงได้รบ
ั จาก reverse repo จนถึงวันทีมีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือหรือ
ทรัพย์สินทีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ทีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึนโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ั ญา หลักทรัพย์
หรือตราสารทีซือแล้ว
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending : SBL) โดยในกรณีทีคู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืม
ต้องเป็นบุคคลดังนีทีสามารถประกอบธุรกิจ หรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending : SBL)
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟืนฟู
1.4 ธนาคารเพือการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษท
ั เงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9
กองทุนส่วนบุคคลทีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนรายละเอี
แต่ละรายตั
งแต่ 1 ล้านบาทขึ
นไป นรวม [0810/2554] หน้า 17 / 66
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ยดโครงการจั
ดการกองทุ
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิตบ
ิ ค
ุ คลอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิมเติม

Lending : SBL)
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟืนฟู
1.4 ธนาคารเพือการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
1.6 บริษท
ั เงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิตบ
ิ ค
ุ คลอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิมเติม
2. หลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื ต้องเป็นตราสารหนี และต้องเป็นหลักทรัพย์ทีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรือหลักทรัพย์ทธนาคารแห่
ี
งประเทศไทย ทําหน้าทีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษท
ั จัดการต้องดําเนินการดังนี
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ภ
ี าระผูกพัน
3.1.4 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและ
เป็นตัวทีถึงกําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.1.5 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนีทีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าํ ประกันทีธนาคารพาณิชย์เป็นผูอ
้ อกให้แก่กองทุนเพือเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน
้ จดทะเบียนใน SET ทีมีรายชืออยู่ในดัชนี SET50 ทังนี ในกรณีทีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธอ
ี นซึ
ื งจะมีผลให้บริษท
ั จัดการ
สามารถบังคับชําระหนีเอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ทีกองทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนันได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นันเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สินวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทให้
ี ยม
ื
3.5 ในกรณีทหลั
ี กประกันเป็นเงินสด ให้นาํ เงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สน
ิ ดังนี
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงิน ดังนี
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็นผูม
้ ี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตัวสัญญาใช้เงิน ที TSFC เป็นผู้ออก ทีมีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวทีถึง
กําหนดใช้เงินเมือทวงถามหรือเมือได้เห็น
3.5.2.3 ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างหนึงอย่างใดดังนี
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต้องเป็น credit rating ทีได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาทีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกียวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.3 ดัชนีเงินเฟ้อ
1.4 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์
ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือนไขการลงทุนบริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณีกองทุน ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2
เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่
างหนึงดั
งนี
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รายละเอี
ยดโครงการจั
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2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน

1.4 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์
ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

2. เงือนไขการลงทุนบริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณีกองทุน ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค
้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.3 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลก
ั ษณะดังนี
3.1 เป็นดัชนีทมี
ี การกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีนํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบน
ั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของน้าํ หนักทังหมด
3.2.1.2 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบตัวใดตัวหนึงมีนาํ้ หนัก ≤ 35% ของน้าํ หนักทังหมด
ในกรณีทเป็
ี นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบ
ทีเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบทังหมดเป็นหรือเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือน้าํ มันดิบ
3.2.3 ดัชนีอืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเป็นไปตามเงือนไขครบถ้วนดังนี
3.2.3.1 เป็นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานันโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็นดัชนีทได้
ี รบ
ั การพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้าทีได้อย่างอิสระจากบริษท
ั จัดการ ทังนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษท
ั จัดการนันต้องจัดให้มม
ี าตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนันๆ อย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี
3.5.1 ราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ทคํ
ี านวณจากราคาปัจจุบน
ั หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สน
ิ ค้าใดสินค้าหนึง
3.5.3 ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้าทีอ้างอิงกับดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเป็
ี นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธก
ี ารคํานวณของผูพ
้ ฒ
ั นาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษท
ั จัดการต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้อง
ชําระหนีตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงาน
กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษท
ั จัดการต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขดังนี
7.1 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือการลดความเสียงเท่านัน
7.2 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียง
ด้านเครดิตทีเกียวข้องกับความสามารถในการชําระหนีตาม obligation ของผูผ
้ ก
ู พันตาม obligation นัน โดยคู่สัญญาทีอยู่ใน
ฐานะผู
้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะต้องชํารายละเอี
ระเงินตามข้
อตกลงซือประกั
นความเสี
ยงเมื[0810/2554]
อเกิด credit event
ขึนโดยจะ
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มีผลให้ข้อตกลงซือประกันความเสียงครบกําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนด
ตามปกติ) ทังนี ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
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่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษท
ั จัดการต้องปฏิบต
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7.2 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียง
ด้านเครดิตทีเกียวข้องกับความสามารถในการชําระหนีตาม obligation ของผูผ
้ ก
ู พันตาม obligation นัน โดยคู่สัญญาทีอยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือประกันความเสียงเมือเกิด credit event ขึนโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซือประกันความเสียงครบกําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนด
ตามปกติ) ทังนี ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึงกําหนดให้ผข
ู้ ายประกันความเสียงมีหน้าทีชําระหนีเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึง
เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม
obligation ซึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึน
กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที
หรืออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กบ
ั ผูข
้ ายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดทีทําให้สท
ิ ธิทกํ
ี าหนดไว้ในตราสารแห่งหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหน้าที credit derivatives นันอ้างอิง
เสือมเสียไป
7.3.3 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษท
ั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง
หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดดังต่อไปนี
เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน
ทังนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน
ประเทศทีมีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเป็
ี นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีมีการซือขายใน
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัททีจัดตังและเสนอขายใน GMS
ส่วนที 1 : ตราสาร TS ต่างประเทศ
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอืนตามทีกําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึงมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทครบถ้
ี
วน ดังนี
1.1 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดหรือเงือนไขทีทําให้ผล
ู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็น B/E P/N หรือ SN ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารทีถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพือนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาทีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได้ซงจั
ึ ดทําตามหลักวิชาการอันเป็นทียอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิมเติมจากทีกําหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม 2.1.1
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สังจ่ายหรือผู้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามทีระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงือนไขเพิมเติมดังนี
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามทีระบุในส่วน
ที 4 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนันต้องเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึงกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
และเป็นทรัพย์สินทีสามารถเปลียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มก
ี ารเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการลงทุนทีอาจ
ทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทีเป็น SN ซึงมีขอ
้ กําหนดห้ามเปลียนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อน
ครบอายุ เมือ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทีเป็น SN ซึงเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นันมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลทีน่าเชือถือได้ซึงเป็น
รายละเอี
ยดโครงการจั
การกองทุ
นรวม
[0810/2554]
หน้าก่20
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ยอมรับโดยทัวไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ.
ต้องดํ
าเนินการจัดดให้
มีข้อตกลงกั
บผู้อ
อก SN ดังต่อไปนี
อนการ
ลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึงเกิดจากวิธก
ี ารคํานวณเดียวกับทีใช้ในการคํานวณราคาทีแสดง

ที 4 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนันต้องเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึงกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
และเป็นทรัพย์สินทีสามารถเปลียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มก
ี ารเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการลงทุนทีอาจ
ทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์
ส
น
ิ
ดั
ง
กล่
า
วไว้
ใ
นหนั
ง
สื
อ
ชี
ชวนด้
ว
ย
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
2.2.3 ในกรณีทีเป็น SN ซึงมีขอ
้ กําหนดห้ามเปลียนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อน
ครบอายุ เมือ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทีเป็น SN ซึงเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นันมีราคาปรากฏในระบบข้อมูลทีน่าเชือถือได้ซึงเป็น
ทียอมรับโดยทัวไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนีก่อนการ
ลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึงเกิดจากวิธก
ี ารคํานวณเดียวกับทีใช้ในการคํานวณราคาทีแสดง
ในระบบข้อมูลทีน่าเชือถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุด
ทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคาทีเป็นมูลค่ายุติธรรม
ของ SN มายัง บลจ. ทันที
ในกรณีตราสารทีกองทุนลงทุนมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (embedded derivatives) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้าเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซงสั
ึ ญญาซือขายล่วงหน้านัน
โดยตรง
ส่วนที 2 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทหน่วย CIS ทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยูภ
่ ายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS ทีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1.1.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะดังนี
1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
ซือขายหลักทรัพย์ซึงเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีการซือขายในตลาดซือ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ
่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลทีเป็นสมาชิกสามัญของ
IOSCO
1.1.2.3 ในกรณีที MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยูภ
่ ายใต้หลัก
เกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน
1.1.3 ประเทศทีกํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม
้ ครองผูล
้ งทุนอย่างเพียงพอ ทังนี ตามรายชือ
ประเทศทีสํานักงานกําหนด
1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะ
กรณีมเี หตุจาํ เป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัวคราวเท่านัน และมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย
ของกองทุน CIS ต่างประเทศซึงเป็นกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของ MF นัน ทังนี หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินทีเป็น SIP
1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สน
ิ ทีเป็น SIP ของ MF นัน
1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุง่ เน้นลงทุนในทรัพย์สน
ิ ซึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที
MF สามารถลงทุนได้ และเมือนําทรัพย์สินทีไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ
20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.1.5 ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้อง
ไม่ใช่กองทุนทีมีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีทมี
ี ความจําเป็นและเป็นประโยชน์ตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุน ทังนี โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มก
ี ารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความ
จําเป็นและค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกําหนดในส่วนที 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE
ส่วนที 3 : ทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บ
ั ฝากดังนี
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษท
ั เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม (1) – (3)
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.3 ดัชนีเงินเฟ้อ
1.4 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
15/03/2564
รายละเอี
ดโครงการจั
รวม
[0810/2554]
หน้price)
า 21 /หรื
66อ
ในกรณี
ที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying
ข้างต้นยราคาที
อ้างอิงดดัการกองทุ
งกล่าวต้อน
งเป็
นราคาปั
จจุบน
ั (spot
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์
ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

(4) สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บ
ั ฝากตาม (1) – (3)
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีกองทุนจะเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้ตอ
้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังนี
1.1 ทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุ
น
ได้
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
1.2 อัตราแลกเปลียนเงิน
1.3 ดัชนีเงินเฟ้อ
1.4 underlying อืนตามทีสํานักงานกําหนดเพิมเติม
ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็นองค์
ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือนไขการลงทุนบริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ
2.1 กรณีกองทุน ได้ระบุเกียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงเป็น
นิติบุคคลทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ทีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทเป็
ี นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเป็นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทีจะต้องมีการชําระหนีด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็นทรัพย์สน
ิ ทีกองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบ
ั มอบหรือมีหน้าทีส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.3 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลก
ั ษณะดังนี
3.1 เป็นดัชนีทมี
ี การกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีนํามา
ใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบน
ั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี underlying หรือ
ปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.2.1 ดัชนีทีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีทมี
ี ลก
ั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของน้าํ หนักทังหมด
3.2.1.2 ดัชนีทองค์
ี
ประกอบตัวใดตัวหนึงมีนาํ้ หนัก ≤ 35% ของน้าํ หนักทังหมด
ในกรณีทเป็
ี นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืนต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีกําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบ
ทีเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี
ี องค์ประกอบทังหมดเป็นหรือเกียวข้องกับทองคําหรือน้าํ มันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือน้าํ มันดิบ
3.2.3 ดัชนีอืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเป็นไปตามเงือนไขครบถ้วนดังนี
3.2.3.1 เป็นดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานันโดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
3.3 เป็นดัชนีทได้
ี รบ
ั การพัฒนาโดยสถาบันทีมีความน่าเชือถือและทําหน้าทีได้อย่างอิสระจากบริษท
ั จัดการ ทังนี หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษท
ั จัดการนันต้องจัดให้มม
ี าตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนันๆ อย่างต่อเนืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสือทีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี
3.5.1 ราคาปัจจุบน
ั (spot price) หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ทคํ
ี านวณจากราคาปัจจุบน
ั หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สน
ิ ค้าใดสินค้าหนึง
3.5.3 ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้าทีอ้างอิงกับดัชนีสน
ิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเป็
ี นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที บลจ. แสดงให้เห็นได้วา่ วิธก
ี ารคํานวณของผูพ
้ ฒ
ั นาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษท
ั จัดการต้องจัดให้มท
ี รัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต้อง
ชําระหนีตามข้อตกลงเมือ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาทีได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็นไปตามทีสํานักงาน
กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ในกรณีที บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที underlying ไม่ใช่สิงเดียวกับทรัพย์สินทีจะลดความเสียง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามทีสํานักงานกําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives
เมือบริษัทจัดการร้
องขอได้
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6. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีทกองทุ
วัี นดังกล่
วเป็ดนวัเอเชี
นหยุดย
ทํน
าการของบริ
ัน
ดการบอนด์
ให้คํานวณและแจ้
นาเปิ
เดบท์ รีษจท
ิ จัอล
ปันผล งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน
ทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึงคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมือบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษท
ั จัดการต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขดังนี
7.1 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือการลดความเสียงเท่านัน
7.2 เข้าเป็นคูส
่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงอย่างใด ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียง
ด้านเครดิตทีเกียวข้องกับความสามารถในการชําระหนีตาม obligation ของผูผ
้ ก
ู พันตาม obligation นัน โดยคู่สัญญาทีอยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือประกันความเสียงเมือเกิด credit event ขึนโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซือประกันความเสียงครบกําหนดทันที (ในกรณีทีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนด
ตามปกติ) ทังนี ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึงกําหนดให้ผข
ู้ ายประกันความเสียงมีหน้าทีชําระหนีเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึง
เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมือเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึงในกลุ่ม
obligation ซึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมือเกิด credit event ขึน
กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือประกันความเสียงของสินทรัพย์อ้างอิงทีเกิดจากการลด
ลงของผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผู้ขายประกันความเสียงมีภาระผูกพันทีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที
หรืออัตราลอยตัวทีอ้างอิงกับอัตราดอกเบียตามทีจะตกลงกัน และส่วนทีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
เพือแลกกับการทีผู้ซือประกันความเสียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเพิมขึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กบ
ั ผูข
้ ายประกันความเสียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอืนตามทีสํานักงานยอมรับ ซึงมีข้อตกลงทีมีลักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
7.3.2 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดทีทําให้สท
ิ ธิทกํ
ี าหนดไว้ในตราสารแห่งหนีหรือสัญญาซือขายล่วงหน้าที credit derivatives นันอ้างอิง
เสือมเสียไป
7.3.3 ไม่มข
ี อ
้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คส
ู่ ญ
ั ญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน เพือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผูอ
้ อกทรัพย์สน
ิ หรือคูส
่ ญ
ั ญา (Single entity limit)*
ข้อ
1
2

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2
อันดับแรกขึนไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ
investment gradeแต่ต่ํากว่า 2 อันดับ
แรก
3

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 35%

หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ส่วนที 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที
2 ข้อ 1.1
4
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่เกิน 20%1
ทีผูร้ บ
ั ฝากหรือผูอ
้ อกตราสารมีลก
ั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึงดังนี
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะ
เงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาลเป็น
ประกัน
5
ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน สูงกว่า
15/03/2564
รายละเอี
ยดโครงการจั
SN หรือศุกก
ู ทีผู้ออกจัดตังขึนตาม
(1) 10%
หรือ ดการกองทุนรวม [0810/2554] หน้า 23 / 66
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร
(2) น้ําหนักของตราสาร
พาณิชย์ต่างประเทศทีได้รับอนุญาตให้ ทีลงทุนใน

4

ข้อ
5

6

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่เกิน 20%
ทีผูร้ บ
ั ฝากหรือผูอ
้ อกตราสารมีลก
ั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึงดังนี
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะ
เงินฝากหรืประเภททรั
อตราสารทีรัพ
ฐบาลเป็
ย์สิน น
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ประกัน
ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตราใดจะ
5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน สูงกว่า
SN หรือศุกก
ู ทีผู้ออกจัดตังขึนตาม
(1) 10% หรือ
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร
(2) น้ําหนักของตราสาร
พาณิชย์ต่างประเทศทีได้รับอนุญาตให้ ทีลงทุนใน
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
benchmark + 5%
ประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารทีมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึงดังนี
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนด
วันชําระหนี ≤ 397 วันนับแต่วันทีลงทุน
และไม่ได้มล
ี ก
ั ษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดัง
กล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่
อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนํา
เข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวัน
ชําระหนี > 397 วันนับแต่วันทีลงทุน
ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

ทรัพย์สินดังนี
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
6.1 ตราสารทีมีลักษณะครบถ้วนดังนี
อัตราใดจะสูงกว่า
6.1.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึง (1) 10% หรือ
ทุน SN หรือศุกก
ู ทีผู้ออกจัดตังขึนตาม (2) น้ําหนักของทรัพย์สินทีลงทุน
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน ใน benchmark + 5%
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตังขึนตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
หรือเป็นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ
investment grade
6.1.3 เป็นตราสารทีมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึงดังนี
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
15/03/2564
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ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
หรือเป็นตราสาร Basel
IIIนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
กองทุ
ิ อล บอนด์ ปันผล
2
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ
investment
grade พย์สิน
ประเภททรั
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.1.3 เป็นตราสารทีมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึงดังนี
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
SET หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูล
เป็นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมี
กําหนดวันชําระหนี ≤ 397 วัน นับแต่
วันทีลงทุน และไม่ได้มล
ี ก
ั ษณะตาม
6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –
5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ
ทีมีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนด
วันชําระหนี > 397 วันนับแต่วันทีลงทุน
ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี ทีคู่สัญญามี credit
rating3 อยู่ในระดับ investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
6.3 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1
ส่วนที 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที
2 ข้อ 1.2 ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยู่
ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือ
ขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET หรือของ
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจ
ทําให้มก
ี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซือขายใน SET หรือในตลาด
ซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

7

ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ
1  ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

1 หรือไม่เกิน 10% เมือเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้

credit rating แบบ national scale
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ

national scale ได้
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้

credit rating แบบ national scale ได้
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มข
ี อ
้ กําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2.15/03/2564
derivatives on organized exchange
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ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้

credit rating แบบ national scale ได้
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพ
ย์สินดัน
งนี
ข
ี อ
้ กําย
หนดเกี
ยวกับรีsingle
limitปัของผู
กองทุ
เปิไม่
ดมเอเชี
น เดบท์
จน
ิ อลentity
บอนด์
นผล้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษท
ั ทีอยูใ่ นกลุม
่ กิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี แล้ว
แต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินทีลงทุน
ใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มข
ี อ
้ กําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
ิ (product limit)***
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สน
ิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน
ทีนิตบ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผูส
้ งจ่
ั าย หรือคู่สัญญา ดังนี

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี
บัญชี เว้นแต่เป็น MFทีมีอายุโครงการ
< 1 ปีให้เฉลียตามรอบอายุกองทุน)

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ทีอายุ
กองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี เฉพาะ
MF ทีมีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษท
ั เงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สัญญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่ MF ได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที
กฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี
(ข้อนีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที
ลงทุนในตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกิน
อายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

15/03/2564
3
Reverse repo
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ไม่เกิน 25%

2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี
(ข้อนีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที
ลงทุนในตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือ
ขายล่วงหน้าแฝง เงิกองทุ
นฝากหรืน
อตราสารเที
ยบเท่
นฝาก ทีรีมีจอน
ไม่เกิ
น
เปิด เอเชี
ยนาเงิเดบท์
ิ ายุอล
บอนด์
อายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

ปันผล

3

Reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

Securities lending

ไม่เกิน 25%

5

ตราสารทีมีอันดับความน่าเชือถือทีตัวตราสารและผู้ออกตราสารทีต่ํากว่า
ทีสามารถลงทุนได้ (noninvestment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

6

total SIP ซึงได้แก่

รวมกันไม่เกิน 15%

6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
6.2 ตราสาร noninvestment grade / unrated) แต่ไม่รวมถึงตราสาร
หนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ทีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี
6.2.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single
entity limit)
6.2.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
7

ทรัพย์สินดังนี

รวมกันไม่เกิน 20%

7.1 ตราสารกึงหนีกึงทุน
7.2 ตราสาร Basel III
7.3 derivatives หรือ SN ทีมี underlying เป็น 7.17.2

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

8

derivatives ดังนี
8.1 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ทีมีวัตถุประสงค์เพือ
การลดความเสียง (hedging)
8.2 การเข้าทําธุรกรรม
derivatives ทีมิใช่เพือการลด
ความเสียง (nonhedging)

อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่

Global exposure limit
8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน4
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ
NAV
8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน4
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด
(valueatrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark

15/03/2564

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”
หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าทีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดอ
การกองทุ
strategic
investment)
หรื
การลงทุนนรวม
ใน [0810/2554] หน้า 27 / 66
สัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีความซับซ้อน
(exotic derivatives)

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”
หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าทีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
strategic investment) หรือการลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีความซับซ้อน
(exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานประกาศกําหนด

*** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ M Fไม่มข
ี อ
้
กําหนดเกียวกับ product limit
ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภท
อัตราส่วน
ทรัพย์สน
ิ
1
ตราสารหนี
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial
ตราสาร Basel III liability)1 ของผู้ออกตราสารรายนัน ตามทีเปิดเผยไว้ในงบ
และศุกก
ู ของผู ้
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี ในกรณีทีผู้
ออกรายใดราย
ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่กอ
่ นครบรอบระยะ
หนึง (ไม่รวมถึง
เวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.
ตราสารหนี ภาค อาจนํามูลค่าหนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี
รัฐไทย หรือ
สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีสิน
ตราสารหนีภาค
ทางการเงินนันจะต้องเป็นข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็นการทัวไป
รัฐต่างประเทศ)
และในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิด
เผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนีของผู้ออกรายนันเป็นรายครัง เว้นแต่ใน
กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ

2
หน่วย CIS
ของกองทุนใด
15/03/2564
กองทุนหนึง

1.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็น
ตราสารทีออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพือกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง เว้น
แต่กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น ราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารทีออกโดย
บุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1 – 9)
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ
ทีออกหน่
วยนัน ดการกองทุนรวม [0810/2554] หน้า 28 / 66
รายละเอี
ยดโครงการจั
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลักษณะครบถ้วน

ข้อ
2

ประเภท
ทรัพย์สน
ิ
หน่วย CIS
ของกองทุนใด
กองทุนหนึง

ประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษน
ัทเปิ
หลัด
กทรั
พย์ ยน เดบท์ รีจน
กองทุ
เอเชี
ิ อล บอนด์ ปันผล
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก
อัตราส่มีวล
นักษณะทํานองเดียวกับ
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที
บุคคลตาม 1 – 9)
 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ

เงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร
ทังนีการคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือทีแก้ไขเพิมเติม
ส่วนที 5 : การดําเนินการเมือทรัพย์สินทีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินทีลงทุนมีคุณสมบัติทีเปลียนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินทีกองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันทีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันทีทรัพย์สินนันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(3) เมือบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีได้จําหน่ายทรัพย์สินนันออกไปหรือวันทีทรัพย์สินมีการ
เปลียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันทีเกิด
กรณีดังกล่าว
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินทีขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึง พร้อมสาเหตุทีไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทีทรัพย์สินในขณะทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สินทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ทีกําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(ก) 30 วันนับแต่วันสินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที 3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอืนใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที 5 ข้อ 2 (3) (ก)
(4) เมือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
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การลงทุ
น แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่
อผู้ดูแยลผลประโยชน์
ภายใน 3นรวม
วันทํา[0810/2554]
การนับแต่วันที
สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี
(ก) 30 วันนับแต่วันสินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที 3
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอืนใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที 5 ข้อ 2 (3) (ก)
(4) เมือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีสามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุทีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทีกองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการทีลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที 5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนีด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนทีเกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ ในกรณีทีทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นันจนถึงหรือข้ามจุดทีต้องทําคําเสนอซือ
ความในวรรคหนึงมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนทีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี
1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีได้รับอนุมัติให้จัดตังก่อนวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะ
เวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิมเติมโครงการเพือขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวทีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด
(3) ในกรณีทีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีมีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์หรือเชือมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ตามประกาศทีสํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอืนใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะทีซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรให้ผถ
ู้ อ
ื
หน่วยลงทุนทราบเกียวกับความสัมพันธ์หรือเชือมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีทีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีกําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับ
ชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอัตราส่วนเป็นไปตามทีกําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีอัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีกําหนด
2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีได้รับอนุมัติให้จัดตังหลังวันที 16 มกราคมพ.ศ. 2559 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะ
เวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับชือ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอัตราส่วนเป็นไปตามทีกําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิมเติมใน
ทรัพย์สินทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด และให้บริษท
ั จัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุทีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทังนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
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3. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที 5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม

ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิมเติมใน
ทรัพย์สินทีเกินอัตราส่วนการลงทุ
นจนกว่
าจะเป็
นไปตามอั
ตราส่รีวจนการลงทุ
นทีกําหนด
และให้บริษท
ั จัดการกองทุน
กองทุ
นเปิด
เอเชี
ยน เดบท์
น
ิ อล บอนด์
ปันผล
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุทีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทังนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
3. ในกรณีทีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที 5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีทีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตาม สัดส่วนทีมีอยู่เดิมนัน
(2) กรณีทีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณีทีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอืนใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพือให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในส่วนที 5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรืองดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทังนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที 6 : การดําเนินการเมือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีทีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษท
ั
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานเกียวกับการลงทุนทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทังเหตุผลทีทําให้มีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันทีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลียนแปลง
ประเภทของกองทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี
2. ในกรณีทีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษท
ั
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการทีจะออกจากกองทุนรวมก่อนทีการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมือได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีทีครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิมเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

รายละเอียดเพิมเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ ,Telephone Banking, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ
(Regular Saving Plan),บริการซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์
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5.2.
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
:

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคื
น นเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
กองทุ
ิ อล บอนด์ ปันผล
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ ,Telephone Banking, Internet Banking, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ
(Regular Saving Plan),บริการซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.2.1

วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษท
ั จัดการจะเปิดให้มก
ี ารจองซือหน่วยลงทุน “กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล” ในวันที...................
ระหว่างเวลา………………(จะระบุไว้ในหนังสือชีชวน) ทังนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปิ
ี
ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อน
ครบระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก หากช่วงเวลาดังกล่าวบริษท
ั จัดการมียอดการจองสังซือหน่วยลงทุนครบตาม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนสินสุดระยะเวลาเสนอขาย
ทังนี การทํารายการภายในเวลาทีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนัน การทํารายการภายหลังเวลาทีกําหนด จะถือ
เป็นรายการของวันทําการถัดไป
บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านัน
5.2.2

วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน

5.2.2.1

การสังซือหน่วยลงทุนครังแรก

ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทียังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/
หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 5.2.6 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ และจะต้องกรอกราย
ละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน และใบคําขอใช้บริการอืน ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
5.2.2.2

มูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุน

ผูส
้ งซื
ั อจะต้องสังซือหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตาํ่ กว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) หรือตามทีบริษท
ั จัดการกําหนดเป็นอย่างอืน
(1) ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) (ถ้ามี)
(2) วิธก
ี ารขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือใบ
คําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี ตามวันและเวลาทําการ
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธอ
ี นใดที
ื
บริษท
ั จัดการกําหนด
5.2.2.3

การสังซือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด

ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขันต่าํ ของการสังซือ และจํานวนเงินสูงสุดต่อครังในการสังซือหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามทีระบุไว้ใน
หนังสือชีชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามทีบริษท
ั จัดการประกาศกําหนดเพิมเติม ทังนี การทํา
รายการสังซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือสังซือหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครืองโทรสาร หรือวิธีอืนใด ที
บริษัทจัดการประกาศกําหนด อาทิเช่น


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


ชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผา่ น 2 ช่องทางหลัก คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กงิ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง (Internet
Banking) หรือ


บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรือ



บริการซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์

ซึงวิธก
ี ารหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษท
ั จัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิมเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ทีบริษัทจัดการ และ/หรือสถาน
ทีติดต่อทุกแห่งของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ผู้สังซือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด
ข้อกําหนด และเงือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือทีบริษัทจัดการได้ประกาศเพิมเติม เช่น ผูส
้ งั
ซือหน่วยลงทุนทีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรื อ ได้
รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตข
ิ องธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
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บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้



บริการซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์

ซึงวิธก
ี ารหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษท
ั จัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิมเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ทีบริษัทจัดการ และ/หรือสถาน
ทีติดต่อทุกแห่งของผูส
้ นับสนุนกองทุ
การขายหรื
รับซื
อคืนหน่
น (ถ้รีาจมีน
ทังนี บอนด์
ผู้สังซือหน่
นเปิอด
เอเชี
ยนวยลงทุ
เดบท์
ิ ) อล
ปัวนยลงทุ
ผล นสามารถศึกษารายละเอียด
ข้อกําหนด และเงือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือทีบริษัทจัดการได้ประกาศเพิมเติม เช่น ผูส
้ งั
ซือหน่วยลงทุนทีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรื อ ได้
รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตข
ิ องธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี จะติดประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษท
ั
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
5.2.3

การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน

5.2.3.1
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) หรือชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึงสามารถชําระผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กงิ (Telephone Banking)
และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง (Internet Banking) หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการประกาศกําหนด โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงือนไขที
ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการ
5.2.3.2 ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซือ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสังหัก
บัญชีธนาคาร ชําระผ่านบัตรเครดิต หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีด
คร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนี โดยระบุชือ ทีอยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผูส
้ งซื
ั อลงบนด้านหลังของเช็คเพือความสะดวกในการติดต่อและเพือผลประโยชน์ของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
5.2.3.3 ในการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบ
หนีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึงเพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อืนทีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการหรือกองทุนรวมเดียวกัน บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบลบกันก็ได้
5.2.3.4

ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยวิธอ
ี นใดที
ื
มิใช่เงินสด เช่น


เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบัตรเครดิต บริษท
ั จัดการจะถือว่าวันทีระบุในใบคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือวันทีบริษัทจัดการได้
รับรายงานการซือหน่วยลงทุนของผูล
้ งทุนจากผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) เป็นวันทีสังซือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาทีกําหนด
ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ หรือการชําระผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บ และ/หรือยกเลิก และ/หรือเลือนวันสังซือหน่วยลงทุนไปเป็นวันเดียวกันกับวันทีเรียกเก็บเงินได้

กรณีสงซื
ั อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือ กองทุน
เปิด ไทย เทรเชอรี (กองทุนต้นทาง) มาเข้ากองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จัดการจะถือว่าวันทีระบุในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็นวันทีสังซือหน่วยลงทุน และบริษท
ั จัดการจะนําเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางมาชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ภายใน 2 วันทําการนับแต่วน
ั ทีทีระบุในใบคําสังสับ
เปลียนหน่วยลงทุน
5.2.3.5
บริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการ
นี ซึงดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
5.2.4

การจัดสรรหน่วยลงทุน

5.2.4.1
ก)

บริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนดังนี

กรณีสังซือปกติ

จัดสรรตามจํานวนทีสังซือ และได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ในกรณีทจํ
ี านวนเงินทีระบุไว้ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีได้รบ
ั ชําระเป็นเกณฑ์
ข) กรณีสงซื
ั อโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทุนเปิด ไทย เทรเชอรี
จัดสรรตามจํานวนทีสังซือ ตามทีได้ระบุในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
ยกเว้น :

ในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการ
กองทุนทีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้สังซือโดยใช้หลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน” ตามวันทีได้รบ
ั คําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือ ใบคําส่ง
สับเปลียนหน่วยลงทุน ดังนี
ก) กรณีสังซือปกติ
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พิจารณาตามวันทีสังซือ และได้รบ
ั ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว


ในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการ
กองทุนทีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้สังซือโดยใช้หลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน” ตามวันทีได้รบ
ั คําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือ ใบคําส่ง
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
สับเปลียนหน่วยลงทุน ดังนี
ก)

กรณีสังซือปกติ

พิจารณาตามวันทีสังซือ และได้รบ
ั ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว
ข) กรณีสงซื
ั อโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทุนเปิด ไทย เทรเชอรี
พิจารณาตามวันทีได้รบ
ั ใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีระบุในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีมีการสังซือหน่วยลงทุนพร้อมกันในวันเดียวกัน บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูส
้ งั
ซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี าร ดังนี
1. จัดสรรให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทุกราย ตามมูลค่าขันต่าํ ของการจองซือหน่วยลงทุนตามทีกําหนดไว้ในโครงการ โดย
หากผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดสรรให้เพียงบัญชีเดียวเท่านัน
2. จัดสรรหน่วยลงทุนทีเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 โดยจัดสรรเพิมเป็นจํานวนทวีคณ
ู ของ 1,000 บาท (หรือ 100 หน่วย)
ให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทุกราย วนเป็นรอบไปเรือย ๆ จนกว่าจะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการทีเสนอขาย
3.
ในกรณีทีมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้สังซือหน่วยลงทุนในข้อ 2 ทุกรายได้ บริษัทจัดการจะใช้วิธีสุ่ม
รายชือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพือทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทียังไม่ได้รบ
ั การจัดสรรเต็มตาม
จํานวนทีจองซือ
4. ในกรณีทมี
ี ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก จนบริษท
ั จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
ทุกรายตามข้อ 1 ตามมูลค่าขันต่ําของการจองซือหน่วยลงทุนตามทีกําหนดไว้ในโครงการได้ บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะ
ี
จัดสรรให้แก่ผู้สังซือหน่วยลงทุนโดยใช้วิธีสุ่มรายชือคอมพิวเตอร์ (Random) เพือทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซือทีได้
รับเลือกจากการสุม
่ รายชือตามมูลค่าขันต่าํ ของการจองซือหน่วยลงทุนตามทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
สังซือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ทังนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนรับรองทีจะซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทีจองซือ หรือตามจํานวนทีได้รับการจัดสรร โดยไม่
เปลียนแปลงหรือเพิกถอนการจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีทีไม่ได้รับการจัดสรร
5.2.4.2
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บ / ยกเลิก / เลือนวันสังซือ
หน่วยลงทุน และ/หรือสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
สังซือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5.2.4.3
ในกรณีทจํ
ี านวนเงินทีระบุไว้ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระจากผูซ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีได้รบ
ั ชําระเป็นเกณฑ์
5.2.4.4
สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน หลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการซือหน่วยลงทุนของผู้
สังซือในสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
5.2.5

การคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน

บริษท
ั จัดการจะคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงือนไขทีกําหนดดังต่อไปนี
5.2.5.1 กรณีทีบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตังกองทุนรวมทีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัท
จัดการสามารถยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
บริษท
ั จัดการจะรายงานให้สาํ นักงานทราบการยุตก
ิ ารขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึงภายใน 7 วันนับแต่วันทียุติการขายหน่วย
ลงทุนนัน และให้การอนุมต
ั ใิ ห้จด
ั ตังและจัดการกองทุนรวมนันสินสุดลงในวันทีแจ้งให้สาํ นักงานทราบ
บริษท
ั จัดการจะคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันทีการอนุมัติให้จัดตังและจัดการกองทุนรวม
สินสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อัน
เนืองจากความผิดของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบียในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึง
ต่อปีนบ
ั แต่วน
ั ทีครบกําหนดเวลานันจนถึงวันทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมชําระเงินค่าจองซือจนครบถ้วน
5.2.5.2 กรณีทีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสินสุดระยะเวลาการเสนอขาย ตามกรณีดังต่อไปนี
(1) ในกรณีทีไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย
(2) ในกรณีทมี
ี การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บค
ุ คลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้แล้วทังหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริ
ษท
ั จัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือหน่วยลงทุ
นคืนพร้
อมผลประโยชน์
ใด ๆ ทีเกิ
ดขึนจากเงิ
นทีได้รบ
ั จากการจํ
15/03/2564
รายละเอี
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม
[0810/2554]
หน้า 34 า/หน่
66าย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สังซือภายใน 1 เดือนนับแต่วันสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกตามสัดส่วนของ
เงินค่าจองซือหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อัน

5.2.5.2 กรณีทีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสินสุดระยะเวลาการเสนอขาย ตามกรณีดังต่อไปนี
(1) ในกรณีทีไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

(2) ในกรณีทมี
ี การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บค
ุ คลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายได้แล้วทังหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการจําหน่าย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สังซือภายใน 1 เดือนนับแต่วันสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกตามสัดส่วนของ
เงินค่าจองซือหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อัน
เนืองจากความผิดพลาดของบริษท
ั จัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบียในอัตราทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด โดยเริมนับตังแต่วน
ั ทีครบกําหนดเวลานัน จนถึงวันทีบริษท
ั จัดการชําระเงินค่าจองซือจนครบ
ถ้วน ทังนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน สังการเป็นอย่างอืน
5.2.5.3 ในกรณีทีบริษัทจัดการใช้สิทธิทีจะยุติโครงการหลังจากสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก ตามทีระบุ
ไว้ในข้อ 1.9 “เงือนไข (อายุโครงการ)” หรือกรณีอืนใดนอกเหนือจากข้อ 5.2.5.1 – 5.2.5.2 ข้างต้น
บริษท
ั จัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือหน่วยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการจําหน่าย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับแต่วันสินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกตาม
สัดส่วนของเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้
อันเนืองจากความผิดพลาดของบริษท
ั จัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบียในอัตราทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด โดยเริมนับตังแต่วน
ั ทีครบกําหนดเวลานัน จนถึงวันทีบริษท
ั จัดการชําระเงินค่าจองซือจนครบ
ถ้วน ทังนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน สังการเป็นอย่างอืน
5.2.6

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมีดังนี เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานอืน ๆ เพิมเติมหรือทดแทนตามทีเห็นสมควร)
5.2.6.1

กรณีบุคคลธรรมดา

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
(2)

สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีบค
ุ คลต่างด้าว)

(3)

สําเนาสมุดเงินฝากทีมีชอและเลขที
ื
บัญชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

หรือเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเพิมเติม/ทดแทน
5.2.6.2
(1)

กรณีนิติบุคคล

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม

(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษท
ั สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(3) สําเนาบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้ (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจํากัด หรือหลักฐานอืนทีแสดงรายชือผูเ้ ป็นหุน
้ ส่วนหรือผูเ้ ป็น
เจ้าของนิตบ
ิ ค
ุ คล ทังนี ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(4)

ตัวอย่างลายมือชือของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล และเงือนไขการลงนาม

(5)

สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล

(6) สําเนาหนังสือรับรองของบริษท
ั หนังสือมอบอํานาจ ประกาศ คําสัง ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลักฐานในการแต่งตัง
บุคคลผูม
้ อ
ี าํ นาจกระทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลนันๆ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(7) สําเนาหนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ผู้อืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนผู้
มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อนึงหากหนังสือมอบอํานาจเป็นฉบับสําเนา ฉบับสําเนาดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองโดยผู้
มอบอํานาจด้วย
(8) สําเนาสมุดเงินฝากทีมีชอและเลขที
ื
บัญชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
หรือเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเพิมเติม
5.2.6.3 กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลประเภทอืน ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุน
้ ส่วนไม่จดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึน หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอืนใดเพิมเติม/ทดแทน ตามทีเห็นสมควร
5.2.7

เงือนไขการซือหน่วยลงทุน

5.2.7.1 บริษท
ั จัดการถือว่าผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ทาํ การศึกษา เข้าใจและยินดีทจะปฏิ
ี
บต
ั ต
ิ าม
เงื15/03/2564
อนไขต่าง ๆ ทีได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการ โครงการจั
ด
การกองทุ
น
และ/หรื
อ
หนั
ง
สื
อ
ชี
ชวนนี
แล้
ว
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0810/2554] หน้า 35 / 66
5.2.7.2 ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีได้ทาํ การสังซือหน่วยลงทุน และได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอน
การสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

5.2.6.3 กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลประเภทอืน ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุน
้ ส่วนไม่จดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึน หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอืนใดเพิมเติม/ทดแทน ตามทีเห็นสมควร
5.2.7

เงือนไขการซือหน่วยลงทุ
น นเปิด
กองทุ

เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

5.2.7.1 บริษท
ั จัดการถือว่าผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้ทาํ การศึกษา เข้าใจและยินดีทจะปฏิ
ี
บต
ั ต
ิ าม
เงือนไขต่าง ๆ ทีได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการ โครงการจัดการกองทุน และ/หรือหนังสือชีชวนนีแล้ว
5.2.7.2 ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีได้ทาํ การสังซือหน่วยลงทุน และได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอน
การสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
5.2.7.4 ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีมีถนฐานอยู
ิ
ใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้ บ
ั ภาระในเรืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
5.2.7.5 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธหรือระงับ การสังซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US
Person
5.2.7.6 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธ และ/หรือระงับการสังซือหน่วยลงทุน ทังหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธที
จะให้คาํ แนะนําการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี :
(1) กรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรายใดรายหนึง อาจมีผลทําให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนรายนัน ๆ ถือหน่วยลงทุน
มากกว่าร้อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
(2) กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามทีได้รบ
ั
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
(4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทังตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษท
ั จัดการ
อาทิเช่น ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนปฏิเสธทีจะให้ขอ
้ มูลหรือให้ขอ
้ มูลทีไม่ครบถ้วน เพือประกอบการให้คําแนะนําทีสอดรับกับระดับ
ความเสียงของกองทุนรวม และ/หรือผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนทีมีระดับความเสียงสูงกว่าระดับความ
เสียงทีผู้สังซือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเสียงทีเพิมขึน
จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีทีผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือหน่วยตามที
กําหนด เป็นต้น
(5) กรณีทมี
ี เหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือบุคคลทีเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เป็นบุคคลทีมีความเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับการฟอกเงินหรือการ
ก่อการร้าย หรืออยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลทีมีชืออยู่ในบัญชี
รายชือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าทีของรัฐหรือเจ้าหน้าทีขององค์กรกํากับดูแลทีเกียวข้องในเรืองดังกล่าว
(6) บริษท
ั จัดการอาจขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซือ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบริษท
ั จัดการเห็น
สมควร เช่น ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือกรณีทีการสังซือหน่วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทังนี เพือเป็นการรักษาผล
ประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ ชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษท
ั จัดการ
เป็นหลัก
(7) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซือ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมดทุกรายการและยกเลิกการขาย
หน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรกนีหากคาดการณ์ได้วา่ การจัดตังและ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ ขณะนันๆ ไม่
เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตังกองทุนและคืนเงินค่าจองซือ
ให้กบ
ั นักลงทุนโดยเร็ว
เงือนไขอืน :
เงือนไขอืน ๆ ของข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก”
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติมข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก” ตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะติด
ประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
15/03/2564
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0810/2554] หน้า 36 / 66
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, TelephoneBanking, Internet Banking , บริการซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์, บริการการ
ลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์, TelephoneBanking, Internet Banking , บริการซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์, บริการการ
ลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.2.1

วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรก

ทุกวันทําการขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีชวน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซือหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลา...................ถึง..................(จะระบุไว้ในหนังสือชีชวน)
ทังนี การทํารายการภายในเวลาทีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวันทําการนัน การทํารายการภายหลังเวลาทีกําหนด จะถือ
เป็นรายการของวันทําการถัดไป
บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านัน
อนึง บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลือนการส่งคําสังซือ/
ขายคืน/ สับเปลียน และ/หรือการส่งคําสังซือ/ขายคืน/สับเปลียนล่วงหน้าเป็นการชัวคราว/ถาวร ซึงหากเป็นกรณีทบริ
ี ษท
ั
จัดการทราบหรือรูเ้ หตุลว่ งหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลียน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลียนแปลงทางการเมือง
หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษท
ั จัดการจะประกาศให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วทีสุด โดยประกาศไว้
ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.2

วิธก
ี ารสังซือหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน

6.2.2.1 การสังซือหน่วยลงทุนครังแรก
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทียังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/
หรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 6.2.6 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ และจะต้องกรอกราย
ละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน และใบคําขอใช้บริการอืน ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
6.2.2.2 มูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุน
ไม่กาํ หนด 
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องสังซือหน่วยลงทุนไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าขันต่าํ ของการสังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ
2.7 แล้วแต่กรณี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะลดหย่
ี
อน หรือยกเว้นมูลค่าขันต่ําของการสังซือหน่วยลงทุนครังแรก โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ โดยบริษท
ั จัดการจะประกาศให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการ ณ สถานทีทําการของบริษท
ั
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
(1)

ราคาขายหน่วยลงทุน

ราคาขายหน่วยลงทุน

= มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการขายหน่วยลงทุน
บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) (ถ้ามี)
บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) (ถ้ามี)

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนทีเสนอขายหลังจากทีมีการปิดการเสนอขายครังแรกไปแล้ว บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุน
ณ สินวันทําการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทุนทีผูซ
้ อจะได้
ื
รบ
ั ซึงจะเป็นมูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนทีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) วิธก
ี ารขอรับหนังสือชีชวน ใบคําสังซือหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือใบ
คําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี ตามวันและเวลาทําการ
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธอ
ี นใดที
ื
บริษท
ั จัดการกําหนด
6.2.2.3

การสังซือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด

ผู15/03/2564
ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี รายละเอี
ษท
ั จัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู
นับสนุนการขายหรื
รับซื
ยดโครงการจั
ดการกองทุนรวม ้ส
[0810/2554]
หน้า อ37
/ อคื
66 น
(ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขันต่าํ ของการสังซือ และจํานวนเงินสูงสุดต่อครังในการสังซือหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามทีระบุไว้ใน
หนังสือชีชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามทีบริษท
ั จัดการประกาศกําหนดเพิมเติม ทังนี การทํา
รายการสังซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือใบ
คําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี ตามวันและเวลาทําการ
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ส
นับสนุนนการขายหรื
อรับ
น (ถ้ามีรี
)จ
และ/หรื
วิธอ
ี นใดที
ื
ท
ั จัดการกําหนด
กองทุ
เปิด เอเชี
ยซืนอคืเดบท์
น
ิ อล อบอนด์
ปับริ
นษ
ผล
6.2.2.3

การสังซือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด

ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขันต่าํ ของการสังซือ และจํานวนเงินสูงสุดต่อครังในการสังซือหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามทีระบุไว้ใน
หนังสือชีชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามทีบริษท
ั จัดการประกาศกําหนดเพิมเติม ทังนี การทํา
รายการสังซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือสังซือหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครืองโทรสาร หรือวิธีอืนใด ที
บริษัทจัดการประกาศกําหนด อาทิเช่น


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


ชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผา่ น 2 ช่องทางหลัก คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กงิ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง (Internet
Banking) หรือ


บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรือ



บริการซือผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์

ซึงวิธก
ี ารหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษท
ั จัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิมเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ทีบริษัทจัดการ และ/หรือสถาน
ทีติดต่อทุกแห่งของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ผู้สังซือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด
ข้อกําหนด และเงือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือทีบริษัทจัดการได้ประกาศเพิมเติม เช่น ผูส
้ งั
ซือหน่วยลงทุนทีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรื อ ได้
รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตข
ิ องธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข เพิมเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริม / หยุดการให้บริการ ทังนี จะติดประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษท
ั
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
6.2.3

การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน

6.2.3.1
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(ถ้ามี) หรือชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึงสามารถชําระผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กงิ (Telephone Banking)
และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง (Internet Banking) หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการประกาศกําหนด โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงือนไขที
ระบุไว้ในคู่มือการใช้บริการ
6.2.3.2 ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซือ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสังหัก
บัญชีธนาคาร ชําระผ่านบัตรเครดิต หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผูส
้ งซื
ั อจะต้องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีด
คร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการนี โดยระบุชือ ทีอยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของผูส
้ งซื
ั อลงบนด้านหลังของเช็คเพือความสะดวกในการติดต่อและเพือผลประโยชน์ของผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
6.2.3.3 ในการชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบ
หนีกับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึงเพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อืนทีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการหรือกองทุนรวมเดียวกัน บริษัทจัดการอาจดําเนินการให้มีการหักกลบลบกันก็ได้
6.2.3.4

ในกรณีทผู
ี ส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนชําระค่าซือหน่วยลงทุนด้วยวิธอ
ี นใดที
ื
มิใช่เงินสด เช่น


เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบัตรเครดิต บริษท
ั จัดการจะถือว่าวันทีระบุในใบคําสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือวันทีบริษท
ั จัดการ
ได้รับรายงานการซือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) เป็นวันทีสังซือหน่วยลงทุน โดย
บริษท
ั จัดการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาทีกําหนด
ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ หรือการชําระผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บ และ/หรือยกเลิก และ/หรือเลือนวันสังซือหน่วยลงทุนไปเป็นวันเดียวกันกับวันทีเรียกเก็บเงินได้

กรณีสงซื
ั อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ภายใต้การบริหารจัดการ (กองทุนต้นทาง) มา
เข้ากองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจัดการจะถือว่าวันทีระบุ
ในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็นวันทีสังซือหน่วยลงทุน และบริษท
ั จัดการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางมาชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ภายใน 2 วันทําการนับแต่วน
ั ทีทีระบุในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
6.2.3.5
บริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการ
นี ซึงดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
6.2.4
การจัดสรรหน่วยลงทุน
15/03/2564
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6.2.4.1
การเพิมจํานวนหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วจะทําภายในวันทําการถัดจากวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ
ของกองทุน โดยบริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตามทีสังซือ และได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็ม


กรณีสงซื
ั อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิด ภายใต้การบริหารจัดการ (กองทุนต้นทาง) มา
เข้ากองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจัดการจะถือว่าวันทีระบุ
ในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็นวันทีสังซือหน่วยลงทุน และบริษท
ั จัดการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางมาชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ภายใน 2 วันทําการนับแต่วน
ั ทีทีระบุในใบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

6.2.3.5
บริษท
ั จัดการจะนําเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากทีบริษท
ั จัดการเปิดไว้เพือการ
นี ซึงดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
6.2.4

การจัดสรรหน่วยลงทุน

6.2.4.1
การเพิมจํานวนหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วจะทําภายในวันทําการถัดจากวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ
ของกองทุน โดยบริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนตามทีสังซือ และได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนแล้ว
อนึง ในกรณีทจํ
ี านวนเงินทีระบุไว้ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระบริษท
ั จัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีได้รบ
ั ชําระเป็นเกณฑ์
ยกเว้น :
 ในกรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการ
จัดการกองทุนทีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการ
จะจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สังซือ โดยบริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งั
ซือโดยใช้หลักการ “สังซือก่อนได้ก่อน” ตามวันทีได้รบ
ั การสังซือและเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีมีการสังซือหน่วยลงทุนพร้อมกันในวันเดียวกัน บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูส
้ งั
ซือหน่วยลงทุนตามวิธก
ี าร ดังนี
1. จัดสรรให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทุกราย ตามมูลค่าขันต่าํ ของการจองซือหน่วยลงทุนตามทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยหาก
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะจั
ี
ดสรรให้เพียงบัญชีเดียวเท่านัน
2. จัดสรรหน่วยลงทุนทีเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 โดยจัดสรรเพิมเป็นจํานวนทวีคณ
ู ของ 1,000 บาท (หรือ 100 หน่วย)
ให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทุกราย วนเป็นรอบไปเรือย ๆ จนกว่าจะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการทีเสนอขาย
3. ในกรณีทีมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้สังซือหน่วยลงทุนในข้อ 2 ทุกรายได้ บริษัทจัดการจะใช้วิธีสุ่ม
รายชือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพือทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทียังไม่ได้รบ
ั การจัดสรรเต็มตาม
จํานวนทีจองซือ
4.
ในกรณีทมี
ี ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก จนบริษท
ั จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุน
ทุกรายตามข้อ 1 ตามมูลค่าขันต่ําของการจองซือหน่วยลงทุนตามทีกําหนดไว้ในโครงการได้ บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะ
ี
จัดสรรให้แก่ผู้สังซือหน่วยลงทุนโดยใช้วิธีสุ่มรายชือคอมพิวเตอร์ (Random) เพือทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซือทีได้
รับเลือกจากการสุม
่ รายชือตามมูลค่าขันต่าํ ของการจองซือหน่วยลงทุนตามทีกําหนดไว้ในโครงการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้
สังซือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ทังนี ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนรับรองทีจะซือหน่วยลงทุนตามจํานวนทีจองซือ หรือตามจํานวนทีได้รับการจัดสรร โดยไม่
เปลียนแปลงหรือเพิกถอนการจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีทีไม่ได้รับการจัดสรร
6.2.4.2 ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
หรือชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษท
ั จัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือทังหมดก็ได้โดยไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยทราบล่วงหน้า
6.2.4.3
ในกรณีทจํ
ี านวนเงินทีระบุไว้ในใบคําสังซือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ชําระจากผูซ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินทีได้รบ
ั ชําระเป็นเกณฑ์
6.2.4.4
สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะเกิดขึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูลการซือหน่วยลงทุนของผูส
้ งั
ซือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
6.2.5

การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบียเป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่าย เฉพาะผูส
้ งซื
ั อ ให้
แก่ผู้สังซือภายใน 1 เดือนนับแต่วน
ั ทําการขายหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซือหน่วย ลงทุน อนึง สําหรับดอกเบียและ
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดขึนจากเงินทีได้รบ
ั จากการสังซือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุน
6.2.6

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมีดังนี เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานอืน ๆ เพิมเติมหรือทดแทนตามทีเห็นสมควร)
6.2.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีบค
ุ คลต่างด้าว)
15/03/2564
รายละเอียบดโครงการจั
นรวม [0810/2554] หน้า 39 / 66
(3)
สําเนาสมุดเงินฝากทีมีชอและเลขที
ื
บัญชี พร้อมลงนามรั
รองสําเนาถูกดต้การกองทุ
อง
หรือเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเพิมเติม/ทดแทน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมีดังนี เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานอืน ๆ เพิมเติมหรือทดแทนตามทีเห็นสมควร)
6.2.6.1 กรณีบุคคลธรรมดา กองทุนเปิด
(1)
(2)
(3)

เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีบค
ุ คลต่างด้าว)
สําเนาสมุดเงินฝากทีมีชอและเลขที
ื
บัญชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

หรือเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเพิมเติม/ทดแทน
6.2.6.2
(1)

กรณีนิติบุคคล

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม

(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษท
ั สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(3) สําเนาบัญชีรายชือผูถ
้ อ
ื หุน
้ (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจํากัด หรือหลักฐานอืนทีแสดงรายชือผูเ้ ป็นหุน
้ ส่วนหรือผูเ้ ป็น
เจ้าของนิตบ
ิ ค
ุ คล ทังนี ตามทีบริษท
ั จัดการกําหนด พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(4)

ตัวอย่างลายมือชือของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล และเงือนไขการลงนาม

(5)

สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล

(6) สําเนาหนังสือรับรองของบริษท
ั หนังสือมอบอํานาจ ประกาศ คําสัง ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลักฐานในการแต่งตัง
บุคคลผูม
้ อ
ี าํ นาจกระทําการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลนันๆ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม
(7) สําเนาหนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ผู้อืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนผู้
มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อนึงหากหนังสือมอบอํานาจเป็นฉบับสําเนา ฉบับสําเนาดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองโดยผู้
มอบอํานาจด้วย
(8)

สําเนาสมุดเงินฝากทีมีชอและเลขที
ื
บัญชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อ
ี าํ นาจลงนาม

หรือเอกสารอืนใดทีบริษท
ั จัดการอาจกําหนดเพิมเติม
6.2.6.3 กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลประเภทอืน ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุน
้ ส่วนไม่จดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึน หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอืนใดเพิมเติม/ทดแทน ตามทีเห็นสมควร
6.2.7

เงือนไขการซือหน่วยลงทุน

6.2.7.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา และยินดีทจะปฏิ
ี
บต
ั ต
ิ ามเงือนไขต่างๆ ตามทีระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชีชวนแล้ว
6.2.7.2
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีได้ทาํ การสังซือหน่วยลงทุน และได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิก
ถอนการสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
6.2.7.3
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนทีมีถนฐานอยู
ิ
ใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็นผูร้ บ
ั ภาระในเรืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
6.2.7.4 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธหรือระงับ การสังซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US
Person
6.2.7.5 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธ และ/หรือระงับการสังซือหน่วยลงทุน ทังหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธที
จะให้คาํ แนะนําการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี :
(1) กรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรายใดรายหนึง อาจมีผลทําให้ผส
ู้ งซื
ั อหน่วยลงทุนรายนัน ๆ ถือหน่วยลงทุน
มากกว่าร้อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
(2) กรณีทการสั
ี
งซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามทีได้รบ
ั
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
(4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทังตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษท
ั จัดการ
อาทิเช่น ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนปฏิเสธทีจะให้ขอ
้ มูลหรือให้ขอ
้ มูลทีไม่ครบถ้วน เพือประกอบการให้คําแนะนําทีสอดรับกับระดับ
ความเสียงของกองทุนรวม และ/หรือผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนทีมีระดับความเสียงสูงกว่าระดับความ
เสียงทีผู้สังซือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเสียงทีเพิมขึน
จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีทีผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือหน่วยตามที
กํ15/03/2564
าหนด เป็นต้น
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(5) กรณีทมี
ี เหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือบุคคลทีเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับ

จริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
(4) กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทังตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษท
ั จัดการ
อาทิเช่น ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนปฏิ
เ
สธที
จะให้
ข
อ
้
มู
ล
หรื
อ
ให้
ข
อ
้
มู
ล
ที
ไม่
ค
รบถ้
ว
น
เพื
อประกอบการให้
ค
ํ
า
แนะนํ
า
ที
สอดรั
บ
กับระดับ
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
ความเสียงของกองทุนรวม และ/หรือผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนทีมีระดับความเสียงสูงกว่าระดับความ
เสียงทีผู้สังซือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเสียงทีเพิมขึน
จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีทีผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือหน่วยตามที
กําหนด เป็นต้น
(5) กรณีทมี
ี เหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือบุคคลทีเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับ
ผูส
้ งซื
ั อหน่วยลงทุน และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เป็นบุคคลทีมีความเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับการฟอกเงินหรือการ
ก่อการร้าย หรืออยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลทีมีชืออยู่ในบัญชี
รายชือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าทีของรัฐหรือเจ้าหน้าทีขององค์กรกํากับดูแลทีเกียวข้องในเรืองดังกล่าว
(6) กรณีทปรากฏเหตุ
ี
การณ์ตามข้อ 10 “การเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วย ลงทุน” ข้อ 11
“การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตาม” ข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน” หรือ ข้อ 16 “วิธีการ
คํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(7) บริษท
ั จัดการอาจขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซือ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบริษท
ั จัดการเห็น
สมควร เช่น ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือกรณีทีการสังซือหน่วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทังนี เพือเป็นการรักษาผล
ประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ ชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษท
ั จัดการ
เป็นหลัก
(8) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซือ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมดทุกรายการและยกเลิกการขาย
หน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครังแรกนีหากคาดการณ์ได้วา่ การจัดตังและ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ ขณะนันๆ ไม่
เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตังกองทุนและคืนเงินค่าจองซือ
ให้กบ
ั นักลงทุนโดยเร็ว
เงือนไขอืน :
เงือนไขอืน ๆ ของข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก”
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติมข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก” ตาม
หลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะ
ติดประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

6.3. การสังซือหน่วยลงทุน :

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 บริการขายผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์, บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
 ไม่มี 

7.3. วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :
 รับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
7.4.1

การสังขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน
15/03/2564
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7.4.2
มูลค่าขันต่าํ ของการขายคืนหน่วยลงทุน

วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
7.4.1

กองทุ
การสังขายคืนหน่วยลงทุ
น นเปิด

เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง ให้ครบถ้วนชัดเจน
7.4.2

มูลค่าขันต่าํ ของการขายคืนหน่วยลงทุน

 ไม่กาํ หนด 
7.4.3

ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน

ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ามี)
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน(Backend Fee) (ถ้ามี)
บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการทีรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืน โดยมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาทีได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
7.4.4

การรับซือคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางทีบริษท
ั จัดการกําหนด

ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสังขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
หรือสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) สําหรับมูลค่าขันต่าํ ของการสังขายคืน และจํานวนเงิน
สูงสุดต่อครังในการสังขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือชีชวน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ
และ/หรือตามทีบริษท
ั จัดการประกาศกําหนดเพิมเติม ทังนี การทํารายการสังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษท
ั จัดการ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ทีบริษัทจัดการ หรือส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษท
ั จัดการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเครืองโทรสาร หรือวิธีอืนใด ทีบริษท
ั จัดการประกาศกําหนด
นอกจากช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษท
ั จัดการยังเปิดให้มช
ี อ
่ งทางอืนๆ อาทิเช่น


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



บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรือ



บริการขายผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์

ซึงวิธก
ี ารหรือช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษท
ั จัดการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่อง
ทาง ผูส
้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิมเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ทีบริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานทีติดต่อทุกแห่งของผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ผู้สังขายคืนหน่วยลงทุนสามารถศึกษาราย
ละเอียด ข้อกําหนด และเงือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือทีบริษัทจัดการได้ประกาศเพิมเติม
เช่น ผู้สังขายคืนหน่วยลงทุนทีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบัญชีกองทุนหรือบัญชีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนมาก่อน
และ/หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตข
ิ องธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติม วิธก
ี ารหรือช่องทางดังกล่าว ซึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ
หรือมีการปรับเปลียน ทังนี จะติดประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ทังนี การปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทุกวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
บริษท
ั จัดการสงวนสิทธิทจะพิ
ี
จารณาข้อมูล และเวลาการทํารายการของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริษัท
จัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านัน
อนึง บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิม วัน เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลือนการส่งคําสังซือ/ขาย
คืน/ สับเปลียน และ/หรือการส่งคําสังซือ/ขายคืน/สับเปลียนล่วงหน้าเป็นการชัวคราว/ถาวร ซึงหากเป็นกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการ
ทราบหรือรูเ้ หตุลว่ งหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลียน อย่างไรก็ดี
หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ เกิดการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วทีสุด โดยประกาศไว้ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี การปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
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7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :

เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วทีสุด โดยประกาศไว้ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี การปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุน

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า
ทังนี ให้ดูเงือนไขในข้อ 7.5 – 7.6 ประกอบ

7.9. รายละเอียดเพิมเติม :
7.9.1

การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน

7.9.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดย
มิให้นบ
ั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป
้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอันจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะระบุชอผู
ื ถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ทังนี ตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้
7.9.1.2 สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บน
ั ทึกข้อมูล
การสังซือ/ขายหน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน
7.9.1.3 บริษท
ั จัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซือคืน ในวันทําการถัดจากวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7.9.2

เงือนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

7.9.2.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ในโครงการ
และ/หรือหนังสือชีชวนแล้ว
7.9.2.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กบ
ั บริษท
ั จัดการ หรือตอบคําถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอืนใด เมือได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ทังนี เพือประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
7.9.2.3 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทียืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการ
ยกเลิกหรือเปลียนแปลงไม่ได้ ทังนี เว้นแต่จะได้รบ
ั ความเห็นชอบจากบริษท
ั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ
7.9.2.4 ในกรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินทีต้องการขายคืนในใบคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินทีปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษท
ั จัดการจะถือว่า
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทีปรากฏตามทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน
7.9.2.5 เอกสารใบบันทึกรายการทีออกจากเครืองโทรสารของผู้สังขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์และอ้างอิงได้
7.9.2.6 กรณีเปลียนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรือหยุดรับคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมการรับซือ
คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสังซือคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสัง
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีบริษัทจัดการแต่งตังได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทาํ การขยาย หรือ
ลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลียนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
7.9.2.7

กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธ และ/หรือชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(1)

กรณีทีเอกสารหลักฐานการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน

(2) กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นาํ ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
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ลงทุนได้
(3) กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลียนแปลง และ/หรือ

7.9.2.7

กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน

บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธ และ/หรือชะลอการสังขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(1)

กรณีทีเอกสารหลักฐานการสั
งขายคื
หน่เอเชี
วยลงทุ
ครบถ้วนรีจน
กองทุ
นเปินด
ยนนไม่เดบท์
ิ อล

บอนด์ ปันผล

(2) กรณีทผู
ี ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นาํ ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายทีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนได้
(3) กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปลียนแปลง และ/หรือ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลียนแปลงต่าง ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(4) กรณีทมี
ี คาํ สังจากหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย มีคาํ สังให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสังขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.2.8 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีใบหน่วยลงทุนทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษท
ั จัดการได้ออกไว้ให้ตาม หากจะขายคืน
หน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษท
ั จัดการเพือให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนันเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เงือนไขอืน :
เงือนไขอืน ๆ ของข้อ 7 “การรับซือคืนหน่วยลงทุน”
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติมข้อ 7 “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” ตามทีได้กล่าวข้างต้น ตาม
หลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานทีทําการของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) ทังนี การปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพือประโยชน์
โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้างต้น บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง
แก้ไข เรืองอืนใดทีเกียวข้อง ซึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีบริษท
ั จัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลียน
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษท
ั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ เกิด
การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัท
จัดการจะประกาศให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วทีสุด โดยประกาศไว้ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

8. การสับเปลียนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลียนหน่วยลงทุน :
 Internet
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ , บริการสับเปลียนผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Regular Saving Plan)

8.2. รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
8.2.1 เงือนไขการสับเปลียนหน่วยลงทุน
การสับเปลียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการและ/หรือหนังสือชีชวน
โดยบริษท
ั จัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึงได้หก
ั ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาออกจาก
กองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวนีจะถูกหัก
ค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาเข้าของกองทุนเปิดปลายทางไว้ดว้ ย (ถ้ามี)
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดทีอยูภ
่ ายใต้การบริหารของบริษท
ั จัดการ โดยจะต้องเป็นก
องทุนเปิดทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนว่าสามารถทําการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านัน ทังนี การสับเปลียนหน่วยลงทุนไป
มาระหว่างกองทุนเปิดต่าง ๆ นัน จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
ทังนี การในทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผูล
้ งทุนสามารถทํารายการสับเปลียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผู้ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลียน
หน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
อนึง ในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริษท
ั
จัดการนัน อาจมีกรณีทีไม่สามารถทํารายการสับเปลียนได้ ทังนี ขึนอยูก
่ บ
ั ระบบงานของตัวแทนทีทําการเปิดบัญชีของผูถ
้ อ
ื
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วยเป็นสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะให้
ี
มก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดภายใต้การบริหารของบริษท
ั

มาระหว่างกองทุนเปิดต่าง ๆ นัน จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
ทังนี การในทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผูล
้ งทุนสามารถทํารายการสับเปลียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผู้ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน บริษัทจัดการไม่อนุญาตให้มีการสับเปลียน
หน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผูถ
้ อ
ื กองทุ
หน่วยลงทุ
นด
เว้นเอเชี
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อนึง ในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริษท
ั
จัดการนัน อาจมีกรณีทีไม่สามารถทํารายการสับเปลียนได้ ทังนี ขึนอยูก
่ บ
ั ระบบงานของตัวแทนทีทําการเปิดบัญชีของผูถ
้ อ
ื
หน่วยเป็นสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะให้
ี
มก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดภายใต้การบริหารของบริษท
ั
จัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (“กองทุนเปิดปลายทาง”) และ/หรือ
การสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยังกองทุนเปิดอืน
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี การสับ
เปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวน
ทังนี บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนทีสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดรับคําสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีทีบริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสังสังสับเปลียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สงู สุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ทสํ
ี านักงานของบริษท
ั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

8.2.2 วันเวลาทําการสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้เป็นวันและ
เวลาเดียวกันกับการส่งคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนของทังกองทุน
เปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลักเกณฑ์ทบริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
8.2.3 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน กรณีสบ
ั เปลียนหน่วยลงทุน
ในการสับเปลียนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมือสินวันทําการสับเปลียนจะกําหนดราคาขาย
และราคารับซือ ดังนี
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
การกําหนดราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม
(ถ้ามี)
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ ณ วันทําการซือขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที
บริษท
ั จัดการถือว่าได้รบ
ั เงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ทังนี มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือในการสับเปลียนหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจากผู้
ดูแลผลประโยชน์แล้ว
8.2.4 วิธก
ี ารสับเปลียนหน่วยลงทุน
วิธห
ี รือช่องทางการสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ใช้วธ
ิ ห
ี รือช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ตามที
ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีชวนของทังกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไขหรือหลัก
เกณฑ์ทบริ
ี ษท
ั จัดการกําหนด
8.2.4 การคืนเงินค่าสับเปลียนหน่วยลงทุน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ในข้อ 5.2.5 “การคืนเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน” และข้อ 6.2.5 “การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน”
เงือนไขอืน :
เงือนไขอืน ๆ ของข้อ 8 “การสับเปลียนหน่วยลงทุน”
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธ และ/หรือระงับการสับเปลียนหน่วยลงทุน ทังหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธทีจะให้
คําแนะนําการลงทุนในกรณีทีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการสับเปลียนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทังตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อ
กําหนดของบริษท
ั จัดการ อาทิเช่น ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนปฏิเสธทีจะให้ขอ
้ มูลหรือให้ขอ
้ มูลทีไม่ครบถ้วน เพือประกอบการให้คํา
แนะนําทีสอดรับกับระดับความเสียงของกองทุนรวม และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
กองทุนทีมีระดับความเสียงสูงกว่าระดับความเสียงทีผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คาํ
ยืนยันรับทราบถึงระดับความเสียงทีเพิมขึนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบการสับเปลียนหน่วยลงทุนตามทีกําหนด เป็นต้น
นอกจากนี
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้
ไข และ/หรื
อเพิมเติมดข้การกองทุ
อ 8 “การสันบรวม
เปลียนหน่
วยลงทุน”หน้
ตามหลั
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รายละเอี
ยดโครงการจั
[0810/2554]
า 45 ก/ 66
เกณฑ์และเงือนไขทีบริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะ

คําแนะนําการลงทุนในกรณีทีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการสับเปลียนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทังตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อ
กําหนดของบริษท
ั จัดการ อาทิเช่น ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนปฏิเสธทีจะให้ขอ
้ มูลหรือให้ขอ
้ มูลทีไม่ครบถ้วน เพือประกอบการให้คํา
แนะนําทีสอดรับกับระดับความเสียงของกองทุนรวม และ/หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
กองทุนทีมีระดับความเสียงสูงกองทุ
กว่าระดับ
ยงทีผูย
้ถน
ือหน่
วยลงทุรีนจ
ยอมรั
บได้
และผู้ถปั
ือหน่
วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คาํ
นความเสี
เปิด เอเชี
เดบท์
น
ิ อล
บอนด์
นผล
ยืนยันรับทราบถึงระดับความเสียงทีเพิมขึนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบการสับเปลียนหน่วยลงทุนตามทีกําหนด เป็นต้น
นอกจากนี บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุง แก้ไข และ/หรือเพิมเติม ข้อ 8 “การสับเปลียนหน่วยลงทุน” ตามหลัก
เกณฑ์และเงือนไขทีบริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริมให้บริการ โดยจะ
ติดประกาศ ณ สถานทีทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)

9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืนแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขันตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขันตอนทีกําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบต
ั ไ
ิ ด้จริง และเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษท
ั จัดการจะต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ย
กว่า 60 วัน

10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษท
ั จัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีได้มค
ี าํ สังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี
10.1 บริษท
ั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทเข้
ี าเหตุดงั ต่อไปนี โดยได้รบ
ั ความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(1)

มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(2)
มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
10.2 ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการพบว่า ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขนไป
ึ
และ
คิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
ทังนี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไป
นี
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วน
ั ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทังนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษท
ั
จัดการกองทุนรวมรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ หรือคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทกํ
ี าหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบ
ั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค)
มีเหตุจาํ เป็นอืนใดเพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ รายละเอี
อ
ื หน่วยลงทุ
น
15/03/2564
ยดโครงการจั
ดการกองทุนรวม [0810/2554] หน้า 46 / 66
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบ
ั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
(ก) มีเหตุจาํ เป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาํ เป็นอืนใดเพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทกองทุ
ี
น
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
รวม
(ข) มีเหตุการณ์ททํ
ี าให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุททํ
ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบ
ั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าว
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผล
ู้ งทุน
เฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี
(ก) บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าผูล
้ งทุนรายนัน ๆ มีสว่ นเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังนี
1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่วา่ จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผูจ
้ ด
ั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
11.2 เมือปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมปฏิบต
ั ด
ิ งั ต่อไปนี
(1) แจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้
ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทังแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน ให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสัง
ซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธก
ี ารใด ๆ โดยพลัน
11.3 ให้บริษท
ั จัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษท
ั พบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนรายอืนและผูล
้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วยวิธก
ี ารใดๆ โดย
พลัน
11.4 ในกรณีทวัี นทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสังในกรณีดงั กล่าวไม่นอ
้ ยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจัดให้มข
ี อ
้ มูลเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี
ี ความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษท
ั จัดการหยุด
รับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัวคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้
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13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เพือคุม
้ ครองประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี
ี ความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิ
น
สํ
านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
อาจประกาศให้
บริษท
ั จัดการหยุด
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์
รีจน
ิ อล บอนด์
ปัน
ผล
รับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัวคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพิมเติม

14. การจ่ายเงินปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
(1) การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิเมือกองทุนรวมมีกําไรสะสมหรือมีกําไรสุทธิใน
รอบระยะเวลาบัญชีทจะจ่
ี
ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิมขึนใน
รอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายเงินปันผลนัน
(2) ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครัง
(3) ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีทีจะจ่ายเงินปันผล บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนในอัตราไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีทีจะจ่ายเงินปันผลนัน ซึงกําไรสุทธิของแต่ละรอบระยะเวลา
บัญชีทจะจ่
ี
ายเงินปันผลจะประกอบด้วยกําไรสุทธิทเกิ
ี ดขึนจริง (realized gain) และ/หรือกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึนจริง
(unrealized gain) ทังนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมด้วยก็ได้
(4) บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
จา่ ยเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลในอัตราทีบริษัทจัดการเห็นสมควรในกรณีดังต่อไปนี
(4.1) บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีทีกําไรสะสม ณ สินรอบระยะเวลาบัญชีทจะจ่
ี
ายเงินปันผลและ/หรือกําไรสุทธิ
ประจํารอบระยะเวลาบัญชีทจะจ่
ี
ายเงินปันผลต่าํ กว่า หรือเท่ากับ 0.01 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4.2) บริษท
ั จัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราใหม่ทเหมาะสมหรื
ี
อพิจารณาไม่จา่ ยเงินปันผลในกรณีทมู
ี ลค่าหน่วย
ลงทุน ณ วันสินรอบระยะเวลาบัญชีทจะจ่
ี
ายเงินปันผลนัน ต่ํากว่ามูลค่าทีตราไว้ หรือในกรณีเมือนําเงินปันผลต่อหน่วยทีจะจ่าย
ตามอัตราข้างต้นมาหักจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการก่อนปิดสมุดทะเบียนแล้วทําให้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ตามวิธี
การดังกล่าวมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าทีตราไว้
ทังนี ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่จ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว บริษัทจัดการจะยกยอดผลกําไรไปในรอบระยะ
เวลาบัญชีตอ
่ ไป

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
1. บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว้ในข้อ 14.2 ของส่วนโครงการ โดยบริษท
ั จัดการกําหนดเวลา
และวิธก
ี ารจ่ายเงินปันผลแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ดังนี
(1) บริษท
ั จัดการจะประกาศวันปิดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล ภายใน 60 วัน นับตังแต่วันสินรอบระยะ
เวลาบัญชี ทีจะจ่ายเงินปันผล ทังนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีมีชอปรากฏในทะเบี
ื
ยนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนจึงจะมีสท
ิ ธิได้รบ
ั เงินปันผล
(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล
ดังนี
(2.1) บริษท
ั จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษท
ั จัดการ
(2.2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชือผู้ถือเมือได้รับการร้องขอ
(3) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชอผู
ื ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามชือ และทีอยู่ทีปรากฏในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุน ทังนีบริษท
ั จัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลภายใน 60 วัน นับแต่วน
ั ประกาศปิดทะเบียนหน่วยลงทุน
ทังนี เงินปันผลทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้รบ
ั ถือเป็นเงินได้พงึ ประเมินทีต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที
จ่ายนีย่อมส่งผลให้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิตอ
่ หน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

(3) การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชอผู
ื ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามชือ และทีอยู่ทีปรากฏในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนตามทีระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุน ทังนีบริษท
ั จัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลภายใน 60 วัน นับแต่วน
ั ประกาศปิดทะเบียนหน่วยลงทุน
ทังนี เงินปันผลทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุ
นได้รบ
ั นถืเปิ
อเป็ดนเงิ
นได้พ
นทีต้อ
านวณภาษี
เงินได้ประจําปี และเงินปันผลที
กองทุ
เอเชี
ยงึ นประเมิ
เดบท์
รีงนํ
จน
ิ าไปรวมคํ
อล บอนด์
ปันผล
จ่ายนีย่อมส่งผลให้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิตอ
่ หน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการได้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทังหมดทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทังหมดซึงเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมือรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวด
หมายเหตุ :
การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการประมาณการจาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ต้นปี อนึง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มล
ู ค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิถวั
เฉลียระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทีเรียกเก็บเมือคํานวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวดเกินกว่าอัตราทีกําหนดไว้ขา้ งต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐานมูลค่าทรัพย์สน
ิ
สุทธิทแตกต่
ี
างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราทีเพิมขึนแต่อย่างใด โดย
ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บหรือตัดจ่ายเงินเพือจ่ายค่าใช้จ่ายอืนใดของกองทุนเพิมอีก ยกเว้นในส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการซือขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จา่ ยทีจําเป็นในการปฏิบต
ั ต
ิ ามประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องเท่านัน
ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีสินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
อนึง กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึงตามปกติ กองทุนในต่าง
ประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลักทรัพย์ซึงสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว และในทางปฎิบต
ั อ
ิ าจมีการได้รบ
ั ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบาง
ส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ ทังนี จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
รวม

รายละเอียดเพิมเติม :
•

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีสินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
•

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิมทีเกียวเนืองกับการให้บริการของผู้ดูแลผลประโยชน์ (Transaction Fee)

เรียกเก็บตามทีจ่ายจริง
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีสินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
•

เปิเกีดยวเนื
เอเชี
เดบท์
รีจน
ิ อล
ปันผล
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ากองทุ
ยส่วนเพิน
มที
องกัยบน
การให้
บริการของผู
้ดูแบอนด์
ลผลประโยชน์
(Transaction Fee)

เรียกเก็บตามทีจ่ายจริง

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีสินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
 ไม่มี –
หากมีคา่ ใช้จา่ ยเกิดขึนในอนาคต จะเรียกเก็บตามทีจ่ายจริง

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
 ไม่มี –
หากมีคา่ ใช้จา่ ยเกิดขึนในอนาคต จะเรียกเก็บตามทีจ่ายจริง

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.8355ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิมเติม :
ค่าใช้จา่ ยทีเกียวเนืองกับกองทุน :
(1)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในการเสนอขายครังแรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง แต่
ทังนี ไม่เกิน 2,500,000 บาท
(2)
ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีเกียวข้องกับการ
ติดต่อกับผูจ
้ ด
ั การหลัก เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น
(3)
ค่าใช้จา่ ยอันเกียวเนืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษีอนใดที
ื
เกียวข้องทังใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (ถ้ามี)
(4)
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจัดตังกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดตังกองทุน และจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าทีปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตังกองทุน เป็นต้น
(5)
ค่าแปลหนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็นภาษาต่าง
ประเทศ (ถ้ามี)
(6)

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)
ค่าทีปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอืนใดทีกองทุน
ได้แต่งตังขึน
(8)
ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสังซือหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับ
เงิ
น
/ใบกํ
ากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์
นๆ ทีเกียวข้ดอการกองทุ
งกับกองทุนนรวม
และค่
าใช้จ่ายในการจั
15/03/2564
รายละเอีม
ยอื
ดโครงการจั
[0810/2554]
หน้ดาเตรี
50ย/มและ
66
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุน
(9)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครังแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสือโฆษณา

(6)

ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(7)
ค่าทีปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอืนใดทีกองทุน
ได้แต่งตังขึน
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
(8)
ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสังซือหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอืนๆ ทีเกียวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุน
(9)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการการเสนอขายครังแรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็นต้น ตามทีจ่ายจริง แต่ทังนีจะไม่เกิน 1,070,000 บาทต่อปีบัญชี
(10)
ลงทุน

ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ถือหน่วย

(11)
ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรือสิงพิมพ์อนใด
ื
(12)
ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทังในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากทีระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายปี ” ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีสินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(13)
ค่าใช้จา่ ย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือ
ขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสียงเนืองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน และ/หรือ อัตราดอกเบียทังทีเกิดขึนใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นต้น
(14)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพือการรับ
ชําระหนีใด ๆ ของกองทุน และ/หรือค่าใช้จา่ ยในการดําเนินคดีของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ทฟ้
ี องร้องให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ห
ิ น้าที
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษท
ั จัดการเพือประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนหรือเมือได้รบ
ั คําสังจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพือรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น
(15)
ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สําหรับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
(16)
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ทีนอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิมเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพือจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(17)
ค่าใช้จ่ายอันเกียวเนืองจากการเปลียนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(18)

ค่าเอกสารทะเบียนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน

(19)
ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น
(20)
ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผูม
้ อ
ี าํ นาจตามกฎหมาย รวมทังค่าใช้
จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการ จัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึง
สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ตา่ งๆ ของกองทุนทีนอกเหนือไปจากทีได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ปี ” เป็นต้น
(21)

ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)

(22)

ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน

(23)
ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเกียวเนืองจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพือเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที
กองทุนรวมได้รับทีดินจากการชําระหนีหรือสิทธิเรียกร้อง
(24)

ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุน

ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15/03/2564
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0810/2554] หน้า 51 / 66
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

(24)

ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองกับกองทุน

ทังนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมล
ู ค่าเพิมหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขาย

=

[มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน
บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]
คูณด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือผู้
ลงทุนเฉพาะกลุม
่ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ดังนี
(1.1) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืนทีจัดตังและบริหารโดยบริษท
ั จัดการเพือซือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดนี
(1.2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือผูล
้ งทุนประเภทกองทุนสํารองเลียงชีพทีอยูภ
่ ายใต้การบริหารของบริษท
ั จัดการ หรือภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการอืน
ทังนี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะมีการลดหย่อน หรือยกเว้นค่ารรมเนียมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือผูล
้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการ โดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานที
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
 ไม่มี 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิมเติม :


ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาเข้า

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front End Fee) ซึงในทีนีคือ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาเข้า ระหว่างกองทุนเปิดทีอยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มโดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ดังนี
(1.1) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืนทีจัดตังและบริหารโดยบริษท
ั จัดการเพือซือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดนี
(1.2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือผูล
้ งทุนประเภทกองทุนสํารองเลียงชีพของกองทุนเปิดอืนทีจัดตังและบริหารโดยบริษท
ั จัดการ
เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี
ทังนี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะมีการลดหย่อน หรือยกเว้นค่ารรมเนียมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือผูล
้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการ โดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานที
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน


ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาออก

 ไม่มี 
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ทังนี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะมีการลดหย่อน หรือยกเว้นค่ารรมเนียมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือผูล
้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการ โดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานที
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน


กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาออก

 ไม่มี 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :


ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาเข้า

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front End Fee) ซึงในทีนีคือ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาเข้า ระหว่างกองทุนเปิดทีอยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มโดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ดังนี
(1.1) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืนทีจัดตังและบริหารโดยบริษท
ั จัดการเพือซือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดนี
(1.2) ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน หรือผูล
้ งทุนประเภทกองทุนสํารองเลียงชีพของกองทุนเปิดอืนทีจัดตังและบริหารโดยบริษท
ั จัดการ
เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี
ทังนี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะมีการลดหย่อน หรือยกเว้นค่ารรมเนียมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือผูล
้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการ โดยจะติดประกาศ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานที
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน


ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาออก

 ไม่มี 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 50.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 2,000.00 หน่วย หรือเศษของ 2,000.00 หน่วย

รายละเอียดเพิมเติม :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรือเศษของ
2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดทีเรียกเก็บจากผูโ้ อนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทังนี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมจากผู้โอนในวันทียืนคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บาท

รายละเอียดเพิมเติม :
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ เมือมีการเรียกเก็บจะมีประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วันทําการ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิมเติม :
 ไม่มี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอืน ๆ : มี

รายละเอียดเพิมเติม :
(1)

ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread)

ไม่มี
15/03/2564
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(2)
ส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread)
ไม่มี

รายละเอียดเพิมเติม :
(1)

กองทุ
นเปิด เอเชี
ยน เดบท์
ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุ
น (Subscription
Spread)

รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

ไม่มี
(2)

ส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread)
ไม่มี

(3)
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนขอให้บริษท
ั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิ ศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น
(3.1) ค่าธรรมเนียมในการเปลียนชือ  สกุล ทีอยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีหายและอืน ๆ ทีเกิดขึนจริง ซึงเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
คิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
(3.2)

ค่าใช้จา่ ยในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ

(3.3)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ายจริง

(3.4) ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนดําเนินการให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนตามทีผูถ
้ อ
ื หน่วยร้องขอ ตามทีจ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ 15.3 ข้างต้นนี เป็นอัตราทียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ ภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษี
อืนใดทํานองเดียวกัน

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
15.4.1
บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 และ 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีสินก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในแต่ละวันเป็นฐาน
คํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการเห็น
สมควร
15.4.2
บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.2 ทุกวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีสินก่อนหักค่าธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในแต่ละวันเป็นฐานคํานวณ แต่จะ
เรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนตามทีระบุไว้ในสัญญาแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามระยะเวลา
ทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร
15.4.3
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนตามที
จ่ายจริง โดยในทางบัญชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลียเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้
จ่ายนัน หรือตามระยะเวลาทีบริษท
ั จัดการเห็นสมควร
15.4.4
ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทุนเมือมีคา่ ใช้จา่ ยเกิดขึนตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยในทาง
บัญชีบริษัทจัดการ จะตัดจ่ายครังเดียวในวันทีเกิดค่าใช้จา่ ยนัน ๆ
ทังนี การตัดจ่ายค่าใช้จา่ ยดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทกํ
ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อนึง หากมีการ
เปลียนแปลงเกียวกับภาษีมล
ู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ ภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน ทังทีกองทุนเป็น
ผูร้ บ
ั ภาระหรือเป็นผูร้ บ
ั ภาระแทนผูร้ บ
ั เงินตามสัญญา บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรูภ
้ าษีตา่ ง ๆ ดังกล่าว
โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
(1) กรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนตามทีระบุไว้ในโครงการ
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และจะเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั
วา่ ผูล
้ งทุนได้รบ
ั ทราบข้อมูลดัง
กล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีในการซือขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี
(1.1) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีระบุไว้ในโครงการ บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึน
(1.2) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทังนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง
1 ปีนับแต่วันทีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนิน
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การตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า

หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ตามหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี
(1.1) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีระบุไว้ในโครงการ บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรื
อ
ค่
า
ใช้
จ
่
า
ยเพิ
มขึ
น
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
(1.2) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทังนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง
1 ปีนับแต่วันทีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จา่ ยทีเพิมขึนดังกล่าว
(ข) ในกรณีทีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิมขึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ
ทังนี ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึง มิให้นํามาใช้กับกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
(2) กรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีได้ระบุไว้ในโครงการ และได้ดําเนิน
การแล้ว บริษท
ั จัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรืองดังกล่าวให้ผล
ู้ งทุนทราบอย่างทัวถึงด้วยวิธก
ี ารทีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันทีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือจัดให้
มีข้อมูลเรืองดังกล่าวไว้ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
ทังนี การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิมเติมโครงการในเรืองดังกล่าวเมือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึงของข้อ 15.5 (2)
(3) ในกรณีทีกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็นแบบเรียก
เก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราทีไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมทีบริษท
ั จัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาทีกองทุนรวมมีมล
ู ค่าไม่นอ
้ ยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
ทังนี การเปลียนแปลงตาม (2) และ (1.2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

15.6. หมายเหตุ :
15.6.1

การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้อ 15.2.1

(1)
ในกรณีทกองทุ
ี
นรวมมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุนน้อยกว่า
50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านัน
(2)
ในกรณีทีมูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หาก
ต่อมากองทุนรวมดังกล่าวมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีขายได้แล้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(2.1) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละทีไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมทีบริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาทีกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าทีตราไว้ของหน่วยลงทุน
(2.2) ในกรณีอืนนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีแสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทังนีโดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
15.6.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทังหมดเป็นอัตราทียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ ภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย หรือ
ภาษีอืนใดทํานองเดียวกัน

16. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือนไขพิเศษ :
16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
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16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี

หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือนไขพิเศษ :

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
(1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสินวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที
กองทุนหลักหยุดทําการทําให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาหรือมูลค่าทีต้องใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาทีขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีทบริ
ี ษท
ั จัดการได้รบ
ั ราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี ภายในวัน
ทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีทกองทุ
ี
นหลักหยุดทําการทําให้บริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ราคาหรือมูลค่าทีต้องใช้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาทีขอผ่อนผัน บริษท
ั จัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ในทันทีทบริ
ี ษท
ั จัดการได้รบ
ั ราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดยไม่ชก
ั ช้า ทังนี
ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยในการคํานวณราคา
ขายหรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะใช้มล
ู ค่าหน่วยลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนันเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณราคาดังกล่าว
(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีทกองทุ
ี
นหลักหยุดทําการทําให้บริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ราคาหรือมูลค่าทีต้องใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาทีขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในทันทีทบริ
ี ษท
ั จัดการได้รบ
ั ราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลัก
โดยไม่ชักช้า ทังนี ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป เว้นแต่ในกรณีทกองทุ
ี
นหลักหยุดทําการทําให้บริษท
ั จัดการไม่ได้รบ
ั ราคาหรือมูลค่าทีต้องใช้ใน
การคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาทีขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ในทันทีทบริ
ี ษท
ั จัดการได้รบ
ั ราคาหรือมูลค่าดังกล่าวของกองทุนหลักโดย
ไม่ชักช้า ทังนี ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ทังนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่ายุติธรรม
ของกองทุนหลักของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนทีบริษท
ั จัดการ
ต่างประเทศหรือผู้ทีได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการต่างประเทศได้ประกาศไว้ โดยเป็นข้อมูลทีได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีเปลียนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งทีมาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
ให้เหมาะสม ทังนี การเปลียนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดเมือสินวันทําการที
คํานวณนัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ทีประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึง (3) และ (4) บริษท
ั จัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ
(www.uobam.co.th) และจัดให้มีข้อมูลประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่ง
ทีผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน นอกจากนี บริษัทจัดการอาจให้มีการประกาศเพิมเติม
ทางหนังสือพิมพ์ หรือผ่านระบบเผยแพร่ขอ
้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจัดขึนโดยสมาคม (NAV Center) และ/หรือช่องทางอืนที
เหมาะสม ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะประกาศโดยช่องทางอืนแทนการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(www.uobam.co.th) เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว และบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผล
ู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
16.2.3 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือ
จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้
ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (2)
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(4)
คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิรายละเอี
ยม 5 ตํายแหน่
ง โดยใช้ด
วิธ
ีการปัดเศษทศนิ
ยมตามหลักสากล
จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง

(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช้
ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได้ใน (2)
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ในกรณีทีมีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด
16.2.4 บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เมือมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
(1) เมือบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซือคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมือมีเหตุทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบ
ั ยกเว้นตังแต่วน
ั ทีปรากฏเหตุดงั กล่าว
เงือนไขพิเศษ :
1. เนืองจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทอยู
ี ใ่ นกลุม
่ หลักทรัพย์ทมิ
ี ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นหลัก
ทรัพย์ทีมิได้ทําการซือขายในตลาดซือขายคล่องอืน ๆ หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนัน ตราสารทีกองทุนลงทุนอาจไม่มี
สภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปจ
ั จัยภายนอกต่างๆ ทังในและนอกประเทศมากระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตุให้การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามมูลค่าตามราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ตา่ งๆ ในพอร์ตการลงทุน เป็นไปได้ยาก และอาจไม่เป็นปัจจุบน
ั
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมายประกาศ
กําหนด
2.

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิกรณีทวัี นทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรัพย์และทรัพย์สินล่าสุดทีมีเป็นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี เว้นแต่
กรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการและผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรทีจะใช้ราคาอืนทีเหมาะสมกว่าแทน นอกจากนี บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาหยุดการขาย รับซือคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน และ/หรืออาจหยุดการคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในวันทีบริษท
ั จัดการประกาศให้เป็นวัน
หยุดการขาย รับซือคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน เนืองจากตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ
3.

อัตราแลกเปลียนทีใช้ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ทเป็
ี นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน
บาท โดยใช้อัตราแลกเปลียนทีประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือขายหน่วยลงทุน เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีไม่มีอัตราแลกเปลียนในเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลียนทีใกล้ทีสุดถัดจาก
เวลาดังกล่าว ทังนี อัตราแลกเปลียนดังกล่าวจะต้องเป็นอัตราแลกเปลียนทีซือขายกันระหว่างผูล
้ งทุนสถาบัน และเป็นอัตรา
แลกเปลียนภายหลังเวลาปิดรับคําสังซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนในวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนัน
อนึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงแหล่งทีมาของอัตราแลกเปลียนทีใช้ อาทิเช่น เปลียนมาใช้อัตราแลกเปลียน
ทีประกาศในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเปลียนมาใช้อัตราแลกเปลียนทีประกาศโดย APEX หรือ Reuter
เป็นต้น และ/หรือขอสงวนสิทธิทีจะใช้อัตราแลกเปลียนอืนทีเหมาะสมทีบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน
และ/หรือตามทีประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมายได้มป
ี ระกาศ
กําหนด โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
4.
การปิดรับคําสังซือขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพือบันทึกรายการและคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ เนืองจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนัน จะต้องทํารายการซือขาย
ตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศผ่านบริษท
ั หลักทรัพย์ และ/หรือบริษท
ั จัดการต่างประเทศ หรือตัวแทน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) ดังนันการส่งข้อมูลการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซือขายตราสาร และ/หรือ
กองทุนให้บริษท
ั จัดการจึงต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครังการ
ยืนยันรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนเหล่านีตลอดจนข้อมูลราคาตลาดซึงจะนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ
สุทธิของกองทุนนันจะได้มาในวันทําการถัดไป ดังนัน บริษท
ั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจะกํ
ี
าหนดให้มก
ี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ
สุทธิของกองทุน สําหรับแต่ละสินวันทําการในสินวันทําการนัน ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มก
ี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ
ของกองทุนสําหรับแต่ละสินวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทังนีภายใต้ความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
ของกองทุน โดยทีการบันทึกรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี
(ก) กรณีทีบริษัทจัดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของในแต่ละสินวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบันทึกคําสังซือ
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันทีมีรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ
 หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนทีเกิดขึนและใบยืนยันการซือขายตราสาร และ/
15/03/2564
ยดโครงการจั
ดการกองทุ
นรวม [0810/2554]
หน้นาดัง57
หรื
อกองทุนในวันทําการนันภายในเวลา 16.30 น. บริรายละเอี
ษัทจัดการจะบั
นทึกรายการซื
อขายตราสาร
และ/หรือกองทุ
กล่/าว66
ภายในวันทําการนัน ๆ และถือว่าเป็นรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนัน

สุทธิของกองทุน สําหรับแต่ละสินวันทําการในสินวันทําการนัน ๆ เอง หรืออาจจะกําหนดให้มก
ี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ
ของกองทุนสําหรับแต่ละสินวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไปแทนก็ได้ ทังนีภายใต้ความเห็นชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
ของกองทุน โดยทีการบันทึกรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศสําหรับแต่ละกรณีโดยปกติจะเป็นดังนี
(ก) กรณีทีบริษัทจัดการคํานวณมู
ลค่น
าทรั
ินสุทธิย
ขน
องในแต่
ละสิรีนวั
าการ
โดยบริปั
ษัท
ดการจะปิดรับการบันทึกคําสังซือ
กองทุ
เปิพดย์สเอเชี
เดบท์
จน
ิ นทํ
อล
บอนด์
นจัผล
ขายตราสาร และ/หรือกองทุนในเวลา 16.30 น. ของวันทีมีรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุน กล่าวคือ
 หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนทีเกิดขึนและใบยืนยันการซือขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนันภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนดังกล่าว
ภายในวันทําการนัน ๆ และถือว่าเป็นรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนัน
 หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนทีเกิดขึนและใบยืนยันการซือขายตราสาร และ/
หรือกองทุนในวันทําการนันภายหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบันทึกรายการซือหรือขายตราสาร และ/หรือกองทุนทีได้
รับมาดังกล่าวในวันทําการรุง่ ขึน โดยจะถือว่าเป็นรายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการรุง่ ขึนแทน
(ข) กรณีทีบริษัทจัดการตกลงทีจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละสินวันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป
บริษัทจัดการจะถือว่ารายการซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนทังหมดทีเกิดขึนในแต่ละวันทําการนัน (T Date) เป็นรายการ
ซือขายตราสาร และ/หรือกองทุนของวันทําการนัน ๆ (T Date) ทังสิน ทังนี ตามรายการทีระบุในใบยืนยันการซือขายหลัก
ทรัพย์ ณ วันทําการซือขาย (T Date) โดยไม่คาํ นึงว่าบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ข้อมูลดังกล่าวก่อนหรือหลังเวลา 16.30 น.
5. การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอืน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจะหยุ
ี
ดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมือบริษท
ั จัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุน และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสม
เหตุสมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีทีมีเหตุการณ์อืนใด ตามทีได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง
บริษัทจัดการจะยืนขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็นรายกรณี
(1) เมือตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทางการอืนใด ทีหลักทรัพย์หรือตราสารอืนใดทีกองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้ ปิด
ทําการ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตามทีนอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชัวขณะ หรือ
(2) เมือปรากฏเหตุการณ์ในกรณีทีการทํารายการ ซือขาย หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอืนใดทีกองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้
ถูกจํากัด หรือ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ
(3) เมือปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที การทํารายการ ฝากถอน โอนเงิน ในบัญชีทกองทุ
ี
นเป็นเจ้าของ หรือ การทํารายการ
ซือขาย ฝากถอนโอน หลักทรัพย์ทีกองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม หรือ
(4) เมือระบบการติดต่อ – สือสารต่าง ๆ และ/หรือ ระบบงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการคํานวณ หรือ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรือ หลักทรัพย์อืนใด รวมถึง เงินฝาก ทีกองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ เป็นธรรม หรือ
(5) เมืออัตราแลกเปลียนในประเทศทีกองทุนลงทุนขาดเสถียรภาพและไม่ได้สะท้อนมูลค่าทีแท้จริง หรือเกิดเหตุการณ์อนใด
ื
จนทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถทํารายการต่าง ๆ ได้ตามปกติ อาทิเช่น โอนเงิน ฝากถอน ซือขายโอน สินทรัพย์ตา่ ง ๆ ที
ลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถทําหามูลค่าของทรัพย์สน
ิ ต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม
ภายในเวลาทีกําหนด จนเป็นเหตุให้บริษท
ั จัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ เป็นธรรม หรือ
(6) เมือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอืนใด อันเป็นผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ตา่ งๆ ทีกองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้กองทุนไม่
สามารถ ซือขาย ฝากถอน โอนย้าย สินทรัพย์ตา่ งๆ ได้ อย่างปกติ หรือ
(7) เมือตลาดเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลอืนทีเป็นทรัพย์สน
ิ ของกองทุนปิดทําการ นอกเหนือจากการปิดทําการตาม
ปกติ หรือต้องหยุดการดําเนินการอันเป็นปกติลงชัวขณะ หรือ
(8) และเหตุการณ์อนๆ
ื ทีมีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่างสมเหตุสม
ผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น
เมือปรากฏเหตุตามทีได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการและสถานทีติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน และบริษท
ั จัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดัง
กล่าวพร้อมทังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน
อนึง ขณะทีบริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนัน
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซือคืน หยุดรับซือคืน หรือไม่รบ
ั สับเปลียนหน่วยลงทุน ตามคําสังซือ คําสังขายคืน
หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน
6.15/03/2564
สําหรับวิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมู
ลค่าทรั
พย์สินสุทนธิรวม
มูลค่า[0810/2554]
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่
วย
รายละเอียดโครงการจั
ดการกองทุ
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ลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามทีระบุไว้ในข้อ 16.2 ข้างต้น เว้นแต่กรณีทีคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ

ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน และบริษท
ั จัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดัง
กล่าวพร้อมทังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน
อนึง ขณะทีบริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ/หรือเป็นธรรมนัน
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดกองทุ
ขาย ไม่น
รับเปิ
ซือคื
หยุดย
รับน
ซือคื
น หรือรีไม่
ั อล
สับเปลี
ยนหน่วปั
ยลงทุ
น ตามคําสังซือ คําสังขายคืน
ด นเอเชี
เดบท์
จรน
ิบ
บอนด์
นผล
หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ด้วย
เช่นกัน
6. สําหรับวิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามทีระบุไว้ในข้อ 16.2 ข้างต้น เว้นแต่กรณีทีคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอืน บริษท
ั จัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนันโดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษท
ั จัดการจะประกาศทางทางเว็บไซต์ของบริษท
ั จัดการ (www.uobam.co.th) และจัดให้มีข้อมูลประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้
ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษท
ั จัดการ และสถานทีทุกแห่งทีผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนใช้ซอขายหน่
ื
วยลงทุน
นอกจากนี บริษท
ั จัดการอาจให้มก
ี ารประกาศเพิมเติมทางหนังสือพิมพ์ หรือผ่านระบบเผยแพร่ขอ
้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจัดขึน
โดยสมาคม (NAV Center) และ/หรือช่องทางอืนทีเหมาะสม

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.4.1. ในกรณีทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
ั ทีพบว่ามูลค่าหรือ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพือมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีทสาเหตุ
ี
ททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีผลต่อเนืองถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน
ครังต่อไป บริษท
ั จัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถก
ู ต้องตังแต่วน
ั ทีพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง
16.4.2 ในกรณีทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็น
อัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตังแต่วน
ั ทีบริษท
ั จัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู
ต้องจนถึงวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสินภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษท
ั จัดการกองทุน
รวมพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิน เพือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งรายงานให้ผด
ู้ แ
ู ลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(ค) สาเหตุททํ
ี าให้มล
ู ค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1)
(3) ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผล
ู้ งทุนสามารถรับทราบชือกองทุนรวมทีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุน และวัน เดือน ปี ทีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1)
16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมล
ู ค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
หรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
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(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทังสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สาํ นักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ ให้

กล่าวมีมล
ู ค่าตังแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ
และคิดเป็นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนีเฉพาะวันทีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องนันมีมล
ู ค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเมือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์
ท
กํ
ี
า
หนดไว้
ใ
นข้
อ
16.4.4
ให้
แ
ล้
ว
เสร็
จ
และดํ
า
เนิ
นการโดยวิ
ธีการใด ๆ เพือให้ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์
ปันผล
หรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทังสําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สาํ นักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ ให้
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารทีผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์รบ
ั รองว่าการทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน
16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องต่าํ กว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง บริษท
ั จัดการจะปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวน
ซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจะต้องลด บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือ
ลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยูน
่ นและจ่
ั
ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่
กรณี เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู ้
ดูแลผลประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุน
เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง ให้บริษท
ั จัดการปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
(ก) กรณีทเป็
ี นการขายหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะเพิมจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ
้ อหน่
ื
วยลงทุนเป็นจํานวน
ซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาเพือชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
(ข) กรณีทเป็
ี นการรับซือคืนหน่วยลงทุน บริษท
ั จัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไม่ถก
ู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน
่ อ
้ ยกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนทีจะต้องลด บริษท
ั จัดการจะจ่ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทุนทีเหลืออยูน
่ นและจ่
ั
ายเงินของบริษท
ั จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพือชดเชยราคาให้แก่กองทุน เว้นแต่การทีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได้ เช่น
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รบ
ั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีทบริ
ี ษท
ั จัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุนหรือผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษท
ั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน แต่ถ้า
บุคคลดังกล่าวไม่มส
ี ถานะเป็นผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพือชดเชยราคาให้แก่ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผูซ
้ อหน่
ื
วย
ลงทุนตามข้อ (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้
16.4.5 บริษท
ั จัดการจะจัดให้มส
ี าํ เนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว้ ณ ทีทําการของบริษท
ั จัดการ
เพือให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้
16.4.6 บริษท
ั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซ
ู้ อหน่
ื
วยลงทุน
และผูข
้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีทราคาหน่
ี
วยลงทุนไม่ถก
ู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุม
ได้

17. ชือผู้เกียวข้อง :
17.1. ชือบริษัทจัดการ :
ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
17.2. ชือผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชือ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
15/03/2564
17.3. ชือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม [0810/2554] หน้า 60 / 66

17.1. ชือบริษัทจัดการ :
ชือ : บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

นเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
17.2. ชือผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุ
:
ชือ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
17.3. ชือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชือ :
สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ :
ไม่มี

17.5. ทีปรึกษา :
17.5.1. ชือทีปรึกษาการลงทุน :
ชือ :
17.5.2. ชือทีปรึกษากองทุน :
ไม่มี

17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชือ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชือ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชือ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ : นางสาว ชมภูนุช แซ่ แ ต้
ชือ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ชือ : นางสาว รฐาภัทร ลิมสกุล
รายละเอียดเพิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 026450080 โทรสาร 026450020
หรือบุคคลอืนทีได้รบ
ั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส
้ อบบัญชี โดยบริษท
ั จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
 ไม่มี  เนืองจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผูล
้ งทุนต่างประเทศ (Country Fund)

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :
18.1. วันทีสินสุดรอบบัญชี : วันที 31 เดือน มกราคม
18.2. วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก : วันที 31 มกราคม 2556
18.3. รายละเอียดเพิมเติม :
15/03/2564
ไม่มี
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18.1. วันทีสินสุดรอบบัญชี : วันที 31 เดือน มกราคม
18.2. วันทีสินสุดรอบบัญชีคกองทุ
รังแรก น
: วัเปิ
นที
31 มกราคม
2556 รีจน
ด เอเชี
ยน เดบท์
ิ อล บอนด์ ปันผล
18.3. รายละเอียดเพิมเติม :
ไม่มี

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจัดการ :
19.1
การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ
(1) ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนนัน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามทีระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชีชวน เว้นแต่กรณีทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น ได้แก้ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอืน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนันโดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแล้ว
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
หรือข้อกําหนดอืนในทํานองเดียวกัน ดังต่อไปนี
(2.1) การแก้ไขเพิมเติมข้อมูลซึงมีผลให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวงได้รบ
ั ประโยชน์เพิมขึน เช่น การลดมูลค่าขันต่ําในการซือ
ขายหน่วยลงทุน การเพิมช่องทางซือขายหน่วยลงทุน การลดเวลาส่งคําสังซือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า การเพิมความถีในการ
ซือขายหน่วยลงทุนโดยไม่กระทบสถานะการลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น
(2.2) การแก้ไขเพิมเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ
และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2.3) การแก้ไขชือและรายละเอียดอืนของบุคคลให้ถูกต้อง
19.2 การแก้ไขเพิมเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจาํ นวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้
ดูแลผลประโยชน์ เพือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินัน
ทังนี เกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีทีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดังต่อไปนี
(1) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบ
ั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทีเป็นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเป็
ี นการขอมติทมี
ี ผลกระทบต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได้รบ
ั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
บริษท
ั จัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการขอมติผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนตามวรรคหนึงไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย
ในการแก้ไขเพิมเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ทีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ไว้ ให้ถอ
ื ว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิมเติมโครงการในเรืองดังกล่าว
อนึง บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ไขเพิมเติมโครงการนัน
ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเสียงของกองทุนเปลียนแปลงไปอย่าง
มีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีทีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตังแต่วันทีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิมเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษท
ั จัดการ เป็นต้น
19.3 การแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรืองการควบรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะกระทํา
ได้ต่อเมือได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุน ความเสียงและระดับความเสียงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีมีนโยบายการลงทุน ความเสียงและระดับความเสียงของการลงทุน (Risk
Spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ทังนี จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือแก้ไขเพิมเติมโครงการเป็นไปตามทีกําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา
129/2
แห่งรีพระราชบั
ญญัตห
ิ ลัก
ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
กองทุนเปิดและมาตรา
เอเชียน129/3
เดบท์
จน
ิ อล บอนด์
ปัทรั
นพ
ผล
2535

20. ข้อกําหนดอืน ๆ :
20.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธก
ี ารจัดการตามทีเห็นสมควร
ในกรณีทีส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลียน
แก้ไขเพิม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สังการ ผ่อนผันในเรืองต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับ
อนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงือนไข วิธก
ี ารจัดตังจัดการ และ/หรือวิธก
ี ารบริหารจัดการกองทุนไม่วา่ จะเป็นเรืองของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงือนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทังนี โดยถือว่าได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูถ
้ อ
ื
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรืองทีเกียวกับการเพิม / ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตังผูจ
้ ด
ั การ
กองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน การเพิมหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และ
การชําระเงินให้ผข
ู้ ายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพิมเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทังนี การแก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติมดังกล่าว จะ
ต้องเป็นไปตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สังการ ให้สามารถกระทําได้
20.2 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิง
ทีอยูข
่ องบริษท
ั จัดการกองทุนรวมเป็นภูมล
ิ าํ เนาเพือการวางทรัพย์ในกรณีทต้
ี องมีการวางทรัพย์
20.3 การกําหนดเหตุเพิมเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รบ
ั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน หรือการ
หยุดรับคําสังซือ / คําสังขายคืนหน่วยลงทุน
เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายให้เท่าเทียมกัน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วย
ลงทุนตามคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ / คําสังขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังสับ
เปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี
• กรณีทีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเนืองมาจากไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามทีระบุไว้ในข้อ 16.2 เงือนไขพิเศษ 5. “การหยุด
คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ”
20.4 ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน
บริษัทจัดการอาจแต่งตังตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินทีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้รับ
ฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตังหรือยกเลิกการแต่งตังบุคคล
ดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง
20.5 การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(1) การแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเพือนําไปลงทุนต่างประเทศหรือการนําเงินกลับเข้าประเทศเพือรักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน ให้อยูภ
่ ายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(2) การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพือกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการของกองทุนให้อยู่ภาย
ใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
20.6 กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทีลงทุนในหน่วยลงทุนของต่างประเทศ กองทุนจึงอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการให้
กับกองทุนรวมต่างประเทศในอัตราทีกองทุนต่างประเทศระบุไว้ในหนังสือชีชวนของกองทุนต่าประเทศ โดยค่าธรรมเนียมดัง
กล่าวได้รวมอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศอยู่แล้ว
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีอาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากค่าธรรมเนียมการจัดการทีกองทุนรวมต่างประเทศเรียกเก็บ
เนืองจากเป็นธรรมเนียมปฏิบต
ั ท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการอาจได้รบ
ั ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนต่างประเทศ หรือ
ผ่านตัวแทนจัดจําหน่ายกองทุนต่างประเทศ แทนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ/หรือ มีการแก้ไขเปลียนแปลง เพิม
เติม เห็นชอบ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอืน
ทังนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกินกว่าผลรวมอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการทีระบุไว้ในหนังสือชีชวนส่วน
ข้อมูลโครงการ และอัตราค่าธรรมเนียมทีได้รับจากกองทุนรวมต่างประเทศ หรือผ่านตัวแทนจัดจําหน่ายกองทุนต่างประเทศ
20.7 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีทีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทังนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพือประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรืองทีไม่พงึ กระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ทบริ
ี ษท
ั จัดการหรือพนักงานของบริษท
ั จัดการได้รบ
ั ตามเทศกาลทีเป็นประเพณีนย
ิ ม
ตามแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ บริ
ี ษท
ั จัดการได้กาํ หนดไว้ภายในบริษท
ั ซึงผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ทบริ
ี ษท
ั จัดการ
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้แก่กองทุนทีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนันด้วย
ทังนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีทีเป็นกองทุนรวม
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย
20.8 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุงเปลียนแปลง เพิมเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
รายละเอี
ยดโครงการจั
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างๆ ทีเกียวข้องกับกองทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแตกต่
างไปจากเดิ
ม อาทิเดช่การกองทุ
น บริษท
ั จัน
ดรวม
การอาจพิ
จารณาจัดส่หน้
งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเกียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต
ของบริษัทจัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทาง

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้แก่กองทุนทีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนันด้วย
ทังนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชี และในกรณีทีเป็นกองทุนรวม
กองทุ
นเปิด เอเชียน 6เดบท์
ิ อล บอนด์ ปันผล
เปิด จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้
ในรายงานรอบระยะเวลา
เดือนด้รี
วยจน
20.8 บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุงเปลียนแปลง เพิมเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ ทีเกียวข้องกับกองทุนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษท
ั จัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร
ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเกียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต
ของบริษัทจัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์อืน ดังนัน ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกียวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพือประโยชน์
ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน ทังนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีได้รบ
ั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอืน
ใด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
20.9 ผูส
้ นใจสังซือหน่วยลงทุน หรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าทีแจ้งการเปลียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ โดย
เฉพาะข้อมูลทีแสดงตนและแสดงสัญชาตให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทราบ หากมีการ
เปลียนแปลงจากทีเคยแจ้งไว้ ทังนี บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิมเติมทังก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอืนทีเกียวข้องหรือเพือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบต
ั ิ หรือการตีความ หรือการสังการของ
หน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
20.10 กองทุนนีไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.
1940 และตามทีแก้ไขเพิมเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบอืนใด
ในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอืนในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนีไม่ได้
จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามทีแก้ไขเพิมเติม (United States
Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอืนในโครงการ ด้วยเหตุดงั กล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กบ
ั คน
สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายทีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึงออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึงความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิมเติมเป็นคราวๆ) ไม่วา่ ทางตรงและทางอ้อม
นอกจากนี ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนัน บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุน หากการโอนนันเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person ดังนัน ผูล
้ งทุนหรือผูร้ บ
ั โอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะ
ต้องแสดงตนในเวลาทีจองซือหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิด
บัญชีซอขายหน่
ื
วยลงทุนเพือหรือในนามของ US Person ผูล
้ งทุนหรือผูร้ บ
ั โอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จัดหาข้อมูลเกียว
กับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตนว่าตนเข้าลักษณะเป็น US Person หรือไม่
20.11 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
หากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่
20.12 เพือให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายทีมีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี
อาทิเช่น ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามทีระบุในข้อ 20.13 หรือในกรณีที
บริษท
ั จัดการหรือกลุม
่ ยูโอบีมค
ี วามประสงค์กาํ หนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนืองจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงือนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์
และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามทีเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ
ทีทําการของบริษท
ั จัดการ
20.13 ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วน
ั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินทีไม่ใช่สญ
ั ชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กบ
ั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบ
ิ ค
ุ คล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึงมีถินทีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึงมีถินทีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึงเปิดหรือมีไว้กบ
ั FFI นัน นอกจากนียังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบน
ั มี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง”) กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น
FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ตอ
้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที
ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลทีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด
หน้าทีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีในการกําหนดให้
ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น ภายใต้ขอ
้ กําหนดของ FATCA หากกองทุน
รวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น NonParticipating Foreign Financial
Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สน
ิ ทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงจะเริมต้นตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สน
ิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงจะเริมต้นตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบ
ั
กองทุนรวมทีเป็น NPFFI
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู ้
สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน ทีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุตค
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษท
ั จัดการ ซึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ

Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สน
ิ ทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงจะเริมต้นตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สน
ิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกกองทุ
า ซึงจะเริ
ปี พ.ศ.
2560 เป็รี
นจ
ต้น
FATCAปักํนาผล
หนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
นมต้
เปินดตังแต่
เอเชี
ยน เดบท์
น
ิ ไป
อลโดย
บอนด์
สหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบ
ั
กองทุนรวมทีเป็น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู ้
สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน ทีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุตค
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษท
ั จัดการ ซึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง และเพือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผูท
้ เกี
ี ยวข้องกับการปฎิบต
ั ิ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี
(1) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศที
เกียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีได้รบ
ั เป็นต้น)ที
มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของ
ั
ผู้ถือหน่วยลงทุนนันกับบริษัทจัดการ ให้กบ
ั หน่วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรือพิสจ
ู น์ทราบความเกียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อทีกําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือข้อมูลทีเคยให้ไว้มีการเปลียนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือ ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง (ในกรณีทีเป็นลูกค้า
สถาบัน การเงิน) ทังนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง เพือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อ
กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพือให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิมขึนหากมีการ
ดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น
20.14 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการกําหนด
บริษท
ั จัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนีตามความจําเป็นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริษท
ั จัดการแจ้งนีแล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที
ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซือ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกียวข้อง ทังนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบ
ั ประโยชน์เพิม
ขึน หากมีการดําเนินการทีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือหลีก
เลียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามทีกล่าวแล้วข้างต้น ซึงในทางปฏิบต
ั บ
ิ ริษท
ั จัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีกฎหมายต่าง
ประเทศทีเกียวข้องกําหนด) เท่านัน
ทังนี ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท
้ เกี
ี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็นต้องร้องขอต่อผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด :
ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการ
รายอืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธก
ี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ
้ อ
ื หน่วย
ลงทุนซึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันทีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทังนี หากมีเหตุจาํ เป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนจากการเปลียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
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บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ

ภายใน 15 วันนับแต่วันทีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทังนี หากมีเหตุจาํ เป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนจากการเปลียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจน
ิ อล บอนด์ ปันผล
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษท
ั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีปฏิบต
ั ต
ิ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว
หากบริษท
ั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบต
ั ใิ ห้เป็นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอ
ี าํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ทังนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ทีได้รับการแต่งตังโดยชอบ ให้ถอ
ื ว่าผูกพันผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทังปวง
การทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอ
ื ว่าผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนและบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมต
ั จ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึงของข้อผูกพันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนกับบริษท
ั จัดการกองทุนรวม
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