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คําจํากัดความ  / คํานิยาม : 
 

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 
 

หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 
 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund) หมายถึง กองทุนรวมเปดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนกับผูลงทุนรายใหญ และจัดใหมีตลาดรอง (organized market) สําหรับการซ้ือขายหนวยลงทุนของผูลงทุนใดๆ โดยบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดจัดใหมีผูดูแลสภาพคลองอยางนอยหนึ่งราย 
 

ผูดูแลสภาพคลอง หมายความวา ผูลงทุนรายใหญที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการกองทุนรวมใหทําหนาที่เพื่อใหราคาซ้ือขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรองสะทอนมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมดังกลาวไดอยาง
ใกลเคียงกัน 
 

ผูลงทุนรายใหญ หมายความวา ผูลงทุนที่ซื้อหรือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในปริมาณหรือมูลคาตามที่
กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งตองไมนอยกวาสิบลานบาท หรือตามที่ไดรับผอนผันจากสํานักงานเปนรายกรณี 
 

ผูรวมคาหนวยลงทุน หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ ใหทําหนาที่ในการรับจองซื้อ ส่ังซื้อ หรือส่ังขายคืนหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ ในปริมาณหรือมูลคาที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงการปฎิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูรวมคาหนวย
ลงทุน 
 

ผูขายหนวยลงทุน หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงต้ังจากผูรวมคาหนวยลงทุน ใหทําหนาที่จําหนายหนวยลงทุน โดยผูขายหนวยลงทุนตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา คา หรือจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน (Limited BDU) หรือบริษัท
จัดการ 
 

ดัชนีอางอิง หมายถึง ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index) หรือดัชนีอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงดัชนีอางอิงเปนดัชนีอื่นใด โดยดัชนีอางอิงอื่นใดที่จะใชแทนอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET Banking Sector 
Index จะมีลักษณะที่เหมาะสมใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET Banking Sector Index โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจาก
ผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

ตะกราหลักทรัพย (Portfolio Depository File: PDF) หมายถึง รายการของหลักทรัพย ซึ่งเปนสวนประกอบของดัชนีอางอิง ทรัพยสิน และ/
หรือเงินสด ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะใชสําหรับการรับมอบเปนคาซ้ือหนวยลงทุน หรือ สงมอบเปนคาขายคืนหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ การประกาศรายละเอียดของตะกราหลักทรัพย จะประกาศดังตอไปนี้  
 - สําหรับการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก (IPO) บริษัทจัดการจะประกาศกอนเวลาทําการของวันสุดทายของการเสนอขาย
หนวยลงทุนคร้ังแรก 
                - สําหรับการเสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (หลัง IPO) บริษัทจัดการจะประกาศกอนเวลา
ทําการของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นๆ 
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สวนตางเงินสด (Balancing Amount : BA) หมายถึง เงินสด ซึ่งเปนสวนตางของมูลคาของตะกราหลักทรัพย (PDF) และมูลคาหนวย
ลงทุน (NAV) ตอหนวยของการซ้ือขาย ของวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน ที่ผูลงทุนจะตองชําระเพิ่มเติมหรือไดรับคืนอันเนื่องมาจากการ
ซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งเงินสดดังกลาวมาจากสวนตางระหวางการประมาณรายได คาใชจาย และอื่นๆ ของวันทําการกอนหนาวันที่
สงคําส่ังซ้ือขายคืนหนวยลงทุน และรายได คาใชจาย และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงของวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหมูลคา
ของตระกราหลักทรัพยเทากับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตอหนวยของการซ้ือขาย 
 

หนวยของการซ้ือขาย (creation unit: CU) หมายถึง หนวยของการขายหรือหนวยของการรับซ้ือคืน ที่บริษัทจัดการกําหนดสําหรับผูรวมคา
หนวยลงทุนที่จะทําการซ้ือและขายคืนกับบริษัทจัดการ ซึ่งเทากับหนวยลงทุนของกองทุนจํานวน 500,000 หนวย (หาแสนหนวย) ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงจํานวนหนวยลงทุนที่กําหนดในหนวยของการซ้ือขาย โดยใหถือวาไดรับความยินยอมจากผู
ถือหนวยลงทุนแลว  
 

วันที่รับ/วันที่สงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน หมายถึง วันทําการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 

วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หมายถึง วันที่จํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน ซึ่งไดแก วันทําการที่ 3 นับต้ังแตวันถัดจากวันที่สงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน 
 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
 

ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 
 

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 
 

คําเสนอซ้ือ หมายถึง คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการเปนการท่ัวไปที่ผูทําคําเสนอซื้อตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ  
เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  
 

แกไขราคายอนหลัง หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองโดยแกไขราคายอนหลังต้ังแตวันที่ราคา
หนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน  
 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือการ
จายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุน  
 

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดต้ังขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทจํากัดนั้น  
 

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือบริษัท
มหาชน จํากัด  
 

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  
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สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังและจดทะเบียนกับสํานักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทํา
การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทท่ีเก่ียวกับการจัดการลงทุน 
 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิ หารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณ   
 

มูลคาหนวยลงทุนอางอิง (iNAV) หมายถึง ราคาปจจุบันของตะกราหลักทรัพย ณ ขณะที่คํานวณ หารดวยจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนที่
เปนสวนประกอบของหนวยของการซ้ือขาย  
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

สํานักงานคณะกรรมการ หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 
1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker 
 

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KTAM SET Banking ETF Tracker 
 

1.3. ชื่อยอ : EBANK 
 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปด 
 

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายคร้ัง 
บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนตอผูลงทุนดังตอไปนี้ 
- การเสนอขายหนวยลงทุนในตลาดแรก : 
 กรณีเสนอขายหนวยลงทุนครัง้แรก (IPO) บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนโดยตรงตอผูรวมคาหนวยลงทุนเทานั้น 
(สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อหนวยลงทุน โดยผานผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน (ถามี) หรือบริษัทจัดการ กอนวัน
สุดทายของการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทําหนาที่เปนเพียงผูสงผานคําส่ังจองซื้อนั้นๆ ไปยังผูรวมคาหนวย
ลงทุน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุนเทานั้น เวนแตในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนแตงต้ังบริษัทจัดการใหเปนผูขายหนวย
ลงทุน 
 กรณีเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (หลัง IPO) บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนโดยตรงตอผู
รวมคาหนวยลงทุน (สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยผานผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขายหนวยลงทุน (ถามี) หรือ
บริษัทจัดการ (ในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนแตงต้ังบริษัทจัดการใหเปนผูขายหนวยลงทุน) ดวยวิธีการสงมอบตระกราหลักทรัพย และตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด)  
- การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรอง 
ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถซื้อ (Bid) หรือขาย (Offer) หนวยลงทุนไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการซ้ือหรือขายดังกลาวเปน
การเพิ่มสภาพคลองสําหรับผูสนใจลงทุนเทานั้น โดยจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนจะไมเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากการซ้ือขายในตลาด
รองแตอยางใด 
 

1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด 
 

1.7. อายุโครงการ : - ป - เดือน - วัน 
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1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) : - 
 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : 
เงื่อนไขอื่นๆ : 
 

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที ่
เสนอขาย : 
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท 
 

2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 
1) ในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 
15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แตไมเต็มจํานวนท่ีเพิ่มอีก
รอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และ
ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกไดโดยไมตองแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

2.3. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : มูลคาที่คํานวณไดจากราคาปดของดัชนีอางอิง ของวันสุดทายของการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หาร
ดวย 100 (หนึ่งรอย) โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูแจงใหผูลงทุนทราบในวันที่มีการโอนหนวยลงทุนเขาบัญชีหลักทรัพยของผูถือ
หนวยลงทุน 
 

2.4. จํานวนหนวยลงทุน : จํานวนเงินทุนของโครงการ หารดวยมูลคาที่ตราไวตอหนวย 

 

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : มูลคาที่ตราไวตอหนวย บวกดวยคาธรรมเนียมการเสนอขายคร้ังแรก (ถามี) 
 

2.6. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก : ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยผานผูรวมคาหนวยลงทุนหรือผูขายหนวยลงทุน
เปนจํานวนเงินไมตํ่ากวา 5,000 บาท และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1,000 บาท  

 

จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก : ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการคร้ังละไมตํ่ากวา 
1 หนวยของการซ้ือขาย (creation unit: CU) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซ้ือขาย  
 

2.7. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป : ไมกําหนด 
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป :  
สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน : 1 หนวยของการซ้ือขาย (creation unit: CU) และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซ้ือขาย 
 

2.8. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด  
 

2.9 จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน :  
สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน : 1 หนวยของการซ้ือขาย (creation unit: CU) และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซ้ือขาย 
 

2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด  
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2.11 จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 
 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :- 
 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การ
ลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรพัยหรือทรัพยสินอ่ืน 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน : 
 3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน (กอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจาย) ใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอางอิง (ดัชนี
หมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index) โดยจะพยายามดํารงคาความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน (กอนหัก
คาธรรมเนียมและคาใชจาย) เม่ือเทียบกับผลตอบแทนของดัชนีอางอิง (tracking error) ไมเกินรอยละ 5.00 ตอป อยางไรก็ตาม ในกรณีที่
มีเหตุจําเปนหรือสภาวะตลาดไมเอื้ออํานวย ทําใหกองทุนอาจไมสามารถดํารงสวนตางดังกลาวได  

 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะกําหนดใหผูดูแลสภาพคลองทําหนาที่เพื่อใหราคาซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนเปด KTAM SET Banking 
ETF Tracker ในตลาดรองสะทอนมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนดังกลาวไดอยางใกลเคียงกัน โดยจะ
พยายามดํารงคาความผันผวนของราคาซ้ือขายหนวยลงทุน เม่ือเทียบกับมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
ไมเกินรอยละ 5.00 เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสภาวะตลาดไมเอื้ออาํนวย ผูดูแลสภาพคลองอาจไมสามารถดํารงสวนตางดังกลาว
ได 
 

3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง 

 

3.3. ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 
 

3.4. นโยบายการลงทุน : ตราสารแหงทุน 
 

3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) : 
กองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
(Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 
เพื่อ การเพิ่มประสทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
 

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 
 

3.8. ลักษณะพิเศษ : 
- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (Specific Fund)  
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 
Sector ของกองทุน : BANK 
- กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) 
ปจจัยอางอิง : SET Sector Index 
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3.9. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ  (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเนนลงทุนในหลักทรัพยที่ เปน
สวนประกอบของดัชนีอางอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพยที่อยูระหวางการเขาหรือออก
จากการเปนหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิงดวย โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน โดยกองทุนมุงเนนที่จะลงทุนในหุนเต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใชกลยุทธแบบ Full Replication1 หรือ 
Optimization2 เพื่อใหกองทุนสามารถสรางผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกการใชหรือไมมีการคํานวณดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจธนาคาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง
ดัชนีเปนดัชนีอื่นใดที่มีลักษณะเหมาะสมหรือใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจธนาคาร โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว 
 

สวนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน ตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก 
ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

กองทุนอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 
(Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  (efficient portfolio 
management) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพอรตการลงทุนสามารถสราง
ผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index โดยจะเปนไปตามตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุน
ได (non – investment grade), ตราสารหน้ีที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities), หลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) และตราสารหน้ีที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  
 

อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่
ตราสารหน้ีนั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 
 

อนึ่ง อัตราสวนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใตสภาวการณที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะท่ีไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการ
ลงทุนที่กําหนดไว อันเน่ืองมาจากการเกิดสภาวการณที่ไมปกติหรือมีความจําเปน เชน มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอยาง
มีนัยสําคัญ เปนตน โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการตามวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

หมายเหตุ 
Full Replication1 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบในดัชนีอางอิง ในอัตราสวนที่ใกลเคียงกับดัชนีอางอิงดังกลาว 
 

Optimization2 หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบในดัชนีอางอิง หรือการลงทุนในหลักทรัพยไมครบตามจํานวนของ
หลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิง ในอัตราสวนที่แตกตางกับดัชนีอางอิงดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชนี
อางอิงดังกลาว 
 

3.10. การลงทุนในตางประเทศ : ไมมีการลงทุนในตางประเทศ 
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3.11. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : 
- 
 

3.12. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 
3.12.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื่น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ี
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกลาว 
 

3.12.1.1 ตราสารแหงทุนในประเทศ ไดแก ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผูออกหรือคูสัญญาเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้ 
(1) หุน 
(2) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือของกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุน
ในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม 
(3) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(ก) การลงทุนในตราสารดังกลาวตองเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) 
(ข) บริษัทจัดการตองดําเนินการใหมีการกัน หรือแยกทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพซ่ึงมีสภาพคลองในจํานวนที่เพียงพอตอมูลคาการใช
สิทธิตามตราสารดังกลาว (fully covered) ไวตลอดเวลาท่ีไดลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 

(5) ธุรกรรมใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนหลักทรัพยตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 
 

3.12.1.2 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ  ไดแก หลักทรัพย ตราสาร หรือสัญญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผูออกหรือคูสัญญาเปนนิติบุคคล
ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้ 
(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก  ไดแก   
(1.1)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัท
เงินทุนเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 
(1.2)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพยเปนผูออกซึ่งกําหนดวัน
ใชเงนิตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และเปนต๋ัวเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 
(1.3)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือดังตอไปนี้ 
(ก)  อันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร
ตองเปนอันดับความนาเช่ือถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน (short-term rating) ดวย หรือ 
(ข)  อันดับความนาเช่ือถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  ทั้งนี้ 
โดยการจัดอันดับความนาเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือภายใตชื่อ Standard & Poor’s หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือ
สถาบันอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
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(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป  ไดแก 
(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อันไดแก   
(ก)  ต๋ัวเงินคลัง 
(ข)  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
(ค) พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน 
 

(2.2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ  อันไดแก ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือ
หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน  ทั้งนี้ 
ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.12.1.2 ดวย 
 

(2.3) ตราสารที่เปล่ียนมือได  ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกูที่ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหเสนอขายในลักษณะท่ัวไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผูกพันที่กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยที่ออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยได
เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมนั้นทั้งหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน  ทั้งนี้ ตราสารท่ีเปล่ียนมือได
ตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.12.1.2 ดวย 
 

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูที่ไมใชหุนกูอนุพันธ   
 

(2.5) ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกูที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ   
 

(2.6) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
เฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน 
 

(2.7) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 

(2.8) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.12.1.2 (1) หรือขอ 3.12.1.2 (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 
หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.12.1.2 เปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูปอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ีหรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น  
 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.12.1.2 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน  สลัก
หลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง  หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็ม
จํานวนแบบไมมีเงื่อนไข   
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.1.2 (2.2) และตราสารที่เปล่ียนมือไดตามขอ 3.12.1.2 (2.3) ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(1)  เปนตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
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(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตรา
สารนั้นในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยูเสมอ โดยไดสง
สําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายุของตราสารนั้น  และ 
(3)  เปนตราสารที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   

(ก)  ในกรณีที่เปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผู
ออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เวนแตผูออกตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ 
ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น 
 (ข)  ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ ตราสารน้ันตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (investment grade)  
 (ค)  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายคร้ังแรก หากตราสารดังกลาวไมมีอันดับ
ความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ตราสารน้ันตองมีบริษัทจัดการไม
ตํ่ากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 

3.12.1.3 ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ไดแก  
(1) หุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึ่งตองมีลักษณะตามเงื่อนไขในทายขอ 3.12.1.2 (1) และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนใน
หุนกูแปลงสภาพดังกลาวในการเสนอขายครั้งแรก หุนกูแปลงสภาพนั้นตองเปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได (investment grade) หรือเปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีบริษัทจัดการไมตํ่ากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 

ในกรณีที่หุนกูแปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการค้ําประกัน การคํ้าประกันดังกลาวตองเปนการคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบ
ไมมีเงื่อนไข 
 

(2) หุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย      
นอกจากนี้ ในการลงทุนในตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนนั้น ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(1) ในขณะที่ลงทุนหรือไดมา มูลคาของหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมีมูลคาสูงกวาราคาตลาดของหุนที่รองรับหุนกูแปลงสภาพน้ัน (out of 
the money) 
(2) ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ ใหบริษัทจัดการขายหุนที่ไดรับจากการแปลงสภาพน้ันภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดหุนดังกลาวมา 
 

การใชสิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความวา การแปลงสภาพแหงสิทธิในหุนกูแปลงสภาพเปนหุน ไมวาการแปลงสภาพดังกลาวจะเกิด
จากการใชสิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากขอกําหนดบังคับการแปลงสภาพ 
 

3.12.1.4 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 

3.12.1.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
 

3.12.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซึ่งเปนไปตามเกณฑขอ 3.12.1.1 (3) 
 

3.12.1.7 สัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑ
ที่สํานักงานกําหนด สัญญาซ้ือขายลวงหนาที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมีสินคาหรือตัวแปรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้ 
(1) หลักทรัพย 
(2) อัตราดอกเบี้ย 
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(3) อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
(4) อันดับความนาเช่ือถือหรือเหตุการณที่มีผลตอการชําระหนี้ของตราสารแหงหนี้หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา หรือของผูออกตราสารหรือ
คูสัญญาดังกลาว 
(5) ทองคํา 
(6) น้ํามันดิบ 
(7) ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (9) 
(8) ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตามขอ (7) 
(9) สินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่สํานักงานกําหนด 
ในกรณีที่สัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิงกับราคาของสินคาหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคาท่ีอางอิงดังกลาวตองเปนราคาปจจุบันหรือราคา
สัญญาซ้ือขายลวงหนาเทานั้น ทั้งนี้ ราคาของสินคา ตัวแปรอื่นที่ไมใชดัชนี หรือสินคาหรือตัวแปรที่เปนองคประกอบของดัชนีดังกลาวตอง
เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางและเปดเผยไวอยางแพรหลายดวย 
 

3.12.1.8 ทรัพยสินอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลังหรือทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 
3.12.1.1 ถึงขอ 3.12.1.7 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ : 
- 
 

3.13. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม : 
3.13.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ดังตอไปน้ี  ใน
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปล่ียนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศท่ี
แกไขดวย  
 

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 
 (1) ตราสารภาครัฐไทย 
 (2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.1.1 (2.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก หรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว 
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารนั้น
ในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 
 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มี
สินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น 
ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทท่ีผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผู
ออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการลงทุน
ดังกลาวดวย   
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ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารน้ันในแตละรุน 
เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 
 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนไดดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา 
เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนรายนั้น ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.2 
(2) ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตามขอ 3.12.1.3 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามขอ 3.12.1.5 
(4) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ตามขอ 3.12.1.6 
(5) สัญญาซ้ือขายลวงหนา ตามขอ 3.12.1.7 

 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปน้ี ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกัน
เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารวมในอัตราสวนดังกลาว 
(1) ทรัพยสินตามขอ 3.7.1.4 (1) (2) หรือ (5) 
(2) ทรัพยสินตามขอ 3.7.1.5 (1) 
 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝากดังกลาว
รวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง 
 

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผู
คํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(1) ตราสารแหงทุนในประเทศ ตามขอ 3.12.1.1 ที่บริษัทจดทะเบียนเปนผูออกหรือคูสัญญา ทั้งนี้ ไมรวมถึงตราสารแหงทุนของบริษัทจด
ทะเบียนที่อยูระหวางดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป 
(2) หุนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูออกหุนดังกลาวอยู
ระหวางดําเนินการกระจายถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน 
(3) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.2 หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตามขอ 3.12.1.3 ทั้งนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
(4) หนวยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย ตามขอ 3.12.1.4 
(5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ตามขอ 3.12.1.6 ที่มีอันดับความนาเช่ือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment 
grade) 
(6) สัญญาซ้ือขายลวงหนาตามขอ 3.12.1.7 ที่คูสัญญามีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
 

ตราสารแหงทุน ตามขอ 3.13.1.4 (1) และตราสารแหงหนี้ ตามขอ 3.13.1.4 (3) มิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัด
ใหเปนตราสารแหงทุน ตามขอ 3.12.1.1 (2) หรือตราสารแหงหนี้ 3.12.1.2 (2.6) 
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การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหน่ึงและทรัพยสินตามขอ 3.13.1.5 (1) ที่บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูส่ังจาย
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย 
 

3.13.1.5 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 และ
ขอ 3.13.1.4 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนตอไปนี้ 
(1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว ซึ่งบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ตองมี
มูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินรอยละ 5 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
(2) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลท่ีเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 

3.13.1.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 
แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 

3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน
นั้นโดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินผลรวมของนํ้าหนักของทรัพยสินดังกลาวใน
ตัวช้ีวัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และ
ขอ 3.13.1.5 แลวแตกรณี ก็ได  
 

ทงนี้ การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.1.6 และขอ 3.13.1.7  นี้ มิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมนับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
รวมและหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาว 
 

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน 
ที่บุคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา 1 ป  
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
(2) ธนาคารพาณิชย 
(3) บริษัทเงินทุน 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(5) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
(7) ธนาคารตางประเทศ 
 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวนดังกลาว 
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(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
(2) ทรัพยสินที่คูสัญญาในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม 
 

อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
ต้ังแต 1 ปขึ้นไป   
  

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินรอบปบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉล่ียต้ังแตวนัแรก
ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 
 

เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในวันทําการถัด
จากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบภายในหาวันนับ
แตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย 
 

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจส่ังใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น 
 

3.13.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) 
ของตลาดเงิน และตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผอนผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 
3.13.1.8 ไดสําหรับรอบปบัญชีนั้น 
 

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคา
รวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

3.13.1.11 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 

หนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 เทานั้น แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 

3.7.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง (hedging) เพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนได  โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู   
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3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่กระทํานอกศูนยซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาโดยมีวัตถุประสงค
นอกเหนือจากเพื่อการลดความเส่ียง โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน                                                
 

3.7.1.14 ในกรณีที่กองทุนเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาโดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง (hedging) ใหบริษัท
จัดการดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพซ่ึงมีสภาพคลองในจํานวนที่เพียงพอตอมูลคาสุทธิที่กองทุนอาจมี
ภาระตองชําระหน้ีหรือชําระคาสินคาเม่ือส้ินสุดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (fully covered) ไวตลอดเวลาท่ีไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้น ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด 
 

3.13.1.15 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได โดยมีธุรกรรมรวมกันทั้งส้ิน ไมเกินรอยละ 25 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

3.7.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ใหบริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม รวม
ผลประโยชนที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว 
 

ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะที่กองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในวรรคหน่ึง หากตอมาธุรกรรม
การใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม  บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งธุรกรรมการ
ใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได   
 

 ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ  และสงรายงานดังกลาวให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด 
พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได   
 

3.13.1.17 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงของใบแสดงสิทธิดังกลาว 
รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวท่ีกําหนดในประกาศน้ี โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย
อางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวมในอัตราสวนที่
คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 ก็ได  

 

มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่
เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว  

 

(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนดังตอไปนี้  
(ก) นับมูลคาที่ผูออกตราสารดังกลาวมีหนาที่ตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนที่ผูออกตราสารดังกลาว  
(ข) นับมูลคาของหุนที่รองรับรวมในอัตราสวนที่ผูออกหลักทรัพยอางอิงโดยถือเสมือนวากองทุนลงทุนในหุนที่รองรับนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลคา
ของหุนที่รองรับใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหุนนั้นซึ่งคูณกับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกลาว แลวแตกรณี 

 

(3) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 
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(ก) นับมูลคาที่ผูออกตราสารดังกลาวมีหนาที่ตองชําระตามตราสารน้ันรวมในอัตราสวนที่ผูออกตราสารดังกลาว 
(ข) นับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงรวมในอัตราสวนที่ผูออกหลักทรัพยอางอิงโดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในหลักทรัพยอางอิงนั้น
โดยตรง ทั้งนี้ มูลคาของหลักทรัพยอางอิงดังกลาว ใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยอางอิงนั้นซ่ึงคูณกับคาเดลตาของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ 
 

(4) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย การนับมูลคาของหลักทรัพยที่ใหยืมและมูลคาของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ใหบริษัท
จัดการปฏิบัติตาม (1) โดยอนุโลม 
 

3.13.1.18 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.1.3 และขอ 
3.13.1.4 ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. 
วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน
เทากับมูลคาธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมตองนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา  

 (2) ในกรณีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรค
หนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 
  (ก) นําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน เทากับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหง
หนี้นั้นตามราคาตลาด และ 
  (ข) นําธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับสวนตางของมูลคาธุรกรรม
กับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้นตามราคาตลาด 
 

 (3) ในกรณีเปนธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาท่ีมีขอกําหนดใหคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่
ซื้อและมูลคาธุรกรรมรวมเปนยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28/1 (2) ใหคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนดังนี้ 
  (ก) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 
28. วรรคหนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรมมีมูลคาไมนอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรมน้ัน ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ตามหลักเกณฑใน (1) 
  (ข) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 
28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรมมีมูลคานอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม
หลักเกณฑใน (2)  
  (ค) ในกรณีที่มีบางธุรกรรมท่ีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ 
สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหบริษัทจัดการนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อของ
ธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ท่ี สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถา
มี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม มาคํานวณอัตราสวนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยสวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคารวมของ
หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและท่ีโอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของ
ธุรกรรมแรก ทั้งนี้ หากภายหลังการชดเชยสวนตางขางตน มูลคาสุทธิของทุกหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนยังคง
นอยกวามูลคาสุทธิของทุกธุรกรรม ใหนําธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับสวนตาง
ดังกลาว 
 

 มูลคาธุรกรรม หมายความวา ราคาซ้ือรวมกับผลประโยชนที่กองทุนพึงไดรับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มี
การคํานวณ 
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3.7.1.19 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม ขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 
ขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5(1) ใหนับมูลคาที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีหนาที่ตองชําระตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวน
ของบุคคลที่เปนคูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้นในศูนยซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา บริษัทจัดการ
ไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามที่กําหนดในขอดังกลาว 
ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.1.13 ใหใชมูลคาตาม
ขนาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนา (notional amount) เปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ 
 
3.7.1.20 นอกจากการคํานวณตามขอ 3.7.1.19 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ดวย 
(1) ในกรณีที่การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียงตอเครดิตของผูออกสินคา  หรือผู
ที่ตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคา ที่สัญญาซ้ือขายลวงหนาอางอิง ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนสําหรับสินคาดังกลาว
ที่กําหนดไวในประกาศ สน.24/2552 โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสินคานั้นโดยตรง ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตาม
ขนาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญาออปชัน ใหนับมูลคาตามขนาดของสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนาคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชันแทน 
(2) ในกรณีที่กองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่อางอิงกับดัชนีดังตอไปนี้ ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนสําหรับ
องคประกอบดังกลาวที่กําหนดไวในประกาศ สน.24/2552 โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งองคประกอบนั้นโดยตรง เวน
แตในกรณีที่องคประกอบดังกลาวเปนหรือเก่ียวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ 
 (ก) ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวไดตามประกาศ สน.24/2552 ขอ 37(2) (ข) 
 (ข) ดัชนีที่ไมเขาลักษณะเปนดัชนีที่มีการกระจายน้ําหนักอยางเพียงพอตามประกาศ สน.24/2552 ขอ 37/1 
 (ค) ดัชนีที่มีองคประกอบสวนใหญเปนตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (high yield bond 
index) 
 
3.13.1.21 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5(1) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.13.1.22 ดวย 
(1) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสินหรือผู
ที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ก็ได  
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหน่ึงก็ได 
 
3.13.1.22 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.13.1.21 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาวไดทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง 
หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
 
3.13.1.23 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดสวนจํานวนหุนที่กองทุนถืออยู (right issue) หากการใชสิทธินั้น
จะเปนเหตุใหกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทดังกลาวมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตนนี้ บริษัทจัดการอาจซื้อหุนเพิ่ม
ทุนนั้นโดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติใหเปนไปตามอัตราสวนที่เก่ียวของเร่ืองดังกลาว ทั้งนี้ เฉพาะภายในชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวัน
แรกที่ผูถือหุนหมดสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนนั้น 
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3.13.1.24 ในกรณีที่ตราสารแหงทุน หรือตราสารแหงหนี้ ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนรวมมีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนการลงทุนที่กําหนดในขางตนนั้น หากตอมาตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนนั้น มีมูลคาเกินอัตราสวน
ดังกลาวโดยสาเหตุดังตอไปน้ี ใหบริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการประกาศใหทราบ
ถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร โดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) ตราสารแหงทุนนั้น ในเวลาตอมาเปนตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางแกไขดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป 
หรือถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
(2) ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ 
 

3.13.1.25 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน หาก
ตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกิน
อัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต
วันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได 
 

3.13.1.26 ในกรณีที่การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน
รวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้     
(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได 
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผัน
จากสํานักงาน และ 
(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้นจนถึง
หรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ บริษทัจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลด
การมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลด
สัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับชาํระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น 
 

3.13.1.27 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน หาก
ตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.13.1.8 ขอ 3.13.1.16 ขอ 3.13.1.23 ขอ 3.13.1.24 ขอ 3.13.1.25 และ
ขอ 3.13.1.26 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวตอไปก็ได 
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกิน
อัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่
ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได 
 

3.13.1.28 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาใชบังคับกับกองทุนเปดที่ปรากฏเหตุตามขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ
บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปดนั้นตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” 
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สรุปอัตราสวนการลงทุน : 
1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเกินรอยละ 15.00 
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 5.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 25.00 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 25.00 
5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 10.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00 
 

3.13.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ : 
- 
 

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) : 
4.1. การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
4.2. ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) : 
 

5. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : 
5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  
- บริษัทจัดการ 
- ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขายหนวยลงทุน 
 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
ผูสนใจลงทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 
ไดที่สํานักงานของผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน หรือบริษัทจัดการ 
 

5.2.1 สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน 
ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยตรงกับบริษัทจัดการ ในราคาตามมูลคาที่ตราไว 
 

5.2.2 สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป 
ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยตรงกับผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน หรือบริษัทจัดการ ในราคาตามมูลคาที่
ตราไว บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทําหนาที่เปนเพียงผูสงผานคําส่ังจองซ้ือนั้นๆ ไปยังผูรวมคาหนวยลงทุน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผู
ลงทุนเทานั้น เวนแตในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนแตงต้ังบริษัทจัดการใหเปนผูขายหนวยลงทุน 
 

5.3. วิธีการส่ังซ้ือ/การจองซ้ือหนวยลงทุน 
5.3.1 การส่ังซ้ือ สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน 
ผูรวมคาหนวยลงทุน จะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวา 1 หนวยของการซ้ือขาย และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซื้อขาย 
โดยกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหถูกตอง ครบถวนและชัดเจน และย่ืนเอกสารท้ังหมดพรอมชําระคาซ้ือเต็มจํานวนที่
บริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ใหแกผูรวมคาหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
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5.3.2 การจองซ้ือหนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป 
ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถจองซ้ือหนวยลงทุนไดดวยตนเองท่ีผูรวมคาหนวยลงทุน และผูขายหนวยลงทุน ภายในวันและเวลาท่ีผูรวมคา
หนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการกําหนด (บริษัทจัดการจะทําหนาที่เปนเพียงผูสงผานคําส่ังจองซื้อนั้นๆ ไปยังผูรวม
คาหนวยลงทุน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุนเทานั้น เวนแตในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนแตงต้ังบริษัทจัดการใหเปน
ผูขายหนวยลงทุน) ทั้งนี้ ผูลงทุนทั่วไปสามารถส่ังจองซื้อหนวยลงทุน คร้ังละไมตํ่ากวา 5,000 บาท และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1,000 บาท 
โดยผูสนใจลงทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 
และสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่ผูรวมคาหนวย และผูขายหนวยลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

- ในกรณีจองซื้อหนวยลงทุนผานผูรวมคาหนวยลงทุน  
ผูสนใจลงทุนจะตองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย และจะตองกรอกรายละเอียดในเอกสารการสั่งซื้อหนวยลงทุน 
และ/หรือ เอกสารประกอบการจองซ้ือหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด ใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน และยื่นเอกสาร
ทั้งหมดพรอมชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเงินสดเต็มจํานวนท่ีผูรวมคาหนวยลงทุน โดยผูรวมคาหนวยลงทุนที่รับจองซื้อหนวยลงทุนจะ
สงมอบหลักฐานการรับจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสนใจลงทุนทั่วไปไวเปนหลักฐาน 
 

    - ในกรณีจองซื้อหนวยลงทุนผานผูขายหนวยลงทุน 
ผูสนใจลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบจองซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือเอกสารการส่ังซื้อหนวยลงทุน 
และ/หรือเอกสารประกอบการจองซื้อหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนดใหถูกตอง ครบถวน และตามความเปนจริง พรอม
แนบเอกสารหลักฐาน ตามที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด พรอมชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มจํานวนท่ีผูขายหนวยลงทุน โดยผูขาย
หนวยลงทุนที่รับจองซื้อหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสนใจลงทุนทั่วไปไวเปนหลักฐาน 

 

- ในกรณีจองซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ (เฉพาะการเสนอขายชวง IPO) 
ผูสนใจลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบจองซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือเอกสารการส่ังซื้อหนวยลงทุน 
และ/หรือเอกสารประกอบการจองซื้อหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนดใหถูกตอง ครบถวน และตามความเปนจริง พรอม
แนบเอกสารหลักฐาน ตามที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด พรอมชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มจํานวนที่ผูรวมคาหนวยลงทุน โดยผู
รวมคาหนวยลงทุนที่รับจองซื้อหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสนใจลงทุนทั่วไปไวเปนหลักฐาน 
 

เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
(1) กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  
(2) กรณีนิติบุคคล  
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(ข) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท 
(ค) ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ทั้งนี้ เอกสารตางๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
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5.4 การรับชําระและการเก็บรักษาคาส่ังซื้อหนวยลงทุน 
5.4.1 การรับชําระและการเก็บรักษาคาส่ังซื้อหนวยลงทุน สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน 
ผูรวมคาหนวยลงทุน สามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุน โดยชําระ ณ ที่ทําการของผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ดวยการสงมอบเปนตะกรา
หลักทรัพยเขาบัญชีหลักทรัพยของกองทุนที่บริษัทจัดการเปดไว ตามอัตราสวนและรายละเอียดของหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่ง
ไมนอยกวารอยละ 95 ของตะกราหลักทรัพย (โดยสวนที่เหลือจะชําระเปนเงินสด หรืออื่นๆตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด) 
 
5.4.2 การรับชําระและการเก็บรักษาคาจองซื้อหนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป 
ผูสนใจลงทุนทั่วไป สามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุนไดที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขายหนวยลงทุน โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต 
คําส่ังจายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหกับัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษัทจัดการเทานั้น โดยจะตองลงวันที่ที่ส่ังซื้อ
และขีดครอมเฉพาะส่ังจายบัญชีที่บริษัทจัดการกําหนด หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่น หรือวิธีการอ่ืนใดที่
บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอไป หลังจากที่ผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขายหนวยลงทุน ไดรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนแลว จะสงมอบ
หลักฐานการรับจองซื้อหนวยลงทุนใหเปนหลักฐาน 
 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองย่ืนชําระใหเสร็จส้ินกอนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย
ภายในวันและเวลาท่ีผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขายหนวยลงทุนกําหนด  
 
ทั้งนี้ การส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนจากผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขายหนวย
ลงทุนเต็มจํานวนแลว และสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซ้ือและการเปนผูถือ
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น 
 
ผูสนใจลงทุนทั่วไปตองซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีไดชําระคาส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุนและขอคืนเงินคาส่ังซื้อ
หนวยลงทุนไมได โดยผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขายหนวยลงทุนมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูสนใจลงทุน
ทั่วไปส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ดําเนินการไมครบถวนตามเงื่อนไขและวิธีการดังกลาวขางตน   
 
5.5 การจัดสรรหนวยลงทุน 
5.5.1 การจัดสรรหนวยลงทุน สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน 
ในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนส่ังซื้อหนวยลงทุนไมเกินจํานวนหนวยลงทุนที่กําหนดในโครงการ (ทุนจดทะเบียนของโครงการ หารดวยมูล
คาที่ตราไว) ผูรวมคาหนวยลงทุนทุกรายจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามจํานวนที่ส่ังซื้อเขามา 
 
ในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุน ส่ังซื้อหนวยลงทุนรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนที่กําหนดในโครงการ (ทุนจดทะเบียนของโครงการ หารดวย
มูลคาที่ตราไว) ผูรวมคาหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน โดยใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะใชหลักการส่ังซื้อกอนได
กอน ตามวันและเวลาท่ีไดรับใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน ในกรณีที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร 
บริษัทจัดการจะจัดสรรจํานวนหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อ (Pro Rata) ใหแกผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนพรอมกันนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไม
จําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 
 
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินหนวยลงทุนที่กําหนดในโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 
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5.5.2 การจัดสรรหนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป 
ในกรณีที่ผูสนใจลงทุนทั่วไปทุกรายส่ังซื้อหนวยลงทุนรวมกันเปนจํานวนไมเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนจะไดรับจัดสรร
จากบริษัทจัดการ ผูสนใจลงทุนทั่วไปทุกรายที่ส่ังซื้อกับผูรวมคาหนวยลงทุนนั้นๆ จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามจํานวนท่ีจองซื้อ   
 

ในกรณีที่ผูสนใจลงทุนทั่วไปทุกรายส่ังซื้อหนวยลงทุนรวมกันเปนจํานวนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนจะไดรับจัดสรรจาก
บริษัทจัดการ การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสนใจลงทุนทั่วไปแตละรายจะอยูในดุลยพินิจของผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขายหนวย
ลงทุนที่รับคําส่ังซื้อ โดยจะใชหลักการส่ังซื้อกอนไดกอน ตามวันที่ซึ่งผูรวมคาหนวยลงทุนไดรับใบคําส่ังซื้อ คาส่ังซื้อหนวยลงทนุเต็มจํานวน 
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการส่ังซื้อตามที่กําหนดไวในโครงการ 
 

อนึ่ง ผูสนใจลงทุนทั่วไป จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หนวย เพื่อความสะดวกในการซื้อขายหนวยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนสวนท่ีเกินใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน 
(โดยไมมีดอกเบี้ย) ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันปดรับการเสนอซื้อหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก 
 

เงื่อนไขอื่นใด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธ และ/หรือ ระงับการจัดสรรหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(1) กรณีที่เอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อ/ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมครบถวน 
(2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซ้ือหนวยลงทุนของผูจองซื้อ/ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน เปนตน 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือ
ตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา 
(4) กรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนไมสามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุน ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 

5.6 การคืนคาซ้ือหนวยลงทุน 
(1)บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในการเสนอขาย
คร้ังแรกไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการตองยุติโครงการหลังจากส้ินสุดระยะเวลา
เสนอขายคร้ังแรก เนื่องจากไมสามารถขายหนวยลงทุนใหแกประชาชนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะยุติโครงการ 
เนื่องจากขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย แตมีมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดทั้งหมดตํ่ากวา 50,000,000 บาท บริษัทจะคืนคา
ซื้อหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยตามตะกราหลักทรัพย เปนเงินสด และ/หรือเปนเช็คขีดครอมส่ังจายในนามผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามที่ระบุใน
คําขอเปดบัญชีกองทุน รวมถึงผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากการจําหนายหนวยลงทุนใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับต้ังแตวันถัด
จากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ตามสัดสวนท่ีส่ังซื้อหนวยลงทุนเขามา หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนคาซ้ือ
ดังกลาวภายในกําหนดเวลาขางตน อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอย
ละเจ็ดคร่ึงตอป นับต้ังแตวันที่ครบกําหนดเวลา เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหดําเนิน
โครงการตอไปได 
 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะยกเลิกการจัดต้ังกองทุนรวมท่ีอยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัท
จัดการอาจยุติการขายหนวยลงทุนได 
 

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานทราบถึงการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการขาย
หนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมส้ินสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแก
ผูซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซ้ือหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันที่การอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมส้ินสุดลงตามวรรคสอง และ
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเอง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่
ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจนครบถวน 
 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
- บริษัทจัดการ (เฉพาะสําหรับผูรวมคาหนวยลงทุนเทานั้น) 
- ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขายหนวยลงทุน 
- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
ในการเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก เนื่องจากบริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหเฉพาะผูรวมคาหนวยลงทุน
เทานั้น ดังนั้น ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนกับผูรวมคาหนวยลงทุน ดวยวิธีการสงมอบตะกราหลักทรัพยที่กําหนด ทั้งนี้ 
ราคา เงื่อนไข และวิธีการจะเปนไปตามที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนดกับผูลงทุนทั่วไป 
 

6.2.1 วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุน 
6.2.1.1 การส่ังซื้อหนวยสําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน 
(1) ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถส่ังซ้ือหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาทําการของตลาดหลักทรัพยฯ ตามตะกรา
หลักทรัพยที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวารอยละ 95 ของมูลคาตะกราหลักทรัพย (โดยสวนที่เหลือจะชําระเปนเงินสดหรืออื่นๆ ตามท่ี
บริษัทจัดการกําหนด) และในราคาท่ีคํานวณไดเม่ือส้ินวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น 
 

หากผูรวมคาหนวยลงทุนส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ ภายหลังเวลาปดทําการของตลาดหลักทรัพยฯ ของวันสงคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุนใด ใหถือวาเปนการส่ังซ้ือหนวยลงทุนในวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนถัดไป ตามตะกราหลักทรัพยตามที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอย
กวารอยละ 95 ของมูลคาตะกราหลักทรัพย (โดยสวนที่เหลือจะชําระเปนเงินสด หรืออื่นๆตามที่บริษัทจัดการกําหนด) ในราคาที่คํานวณได
เม่ือส้ินวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนถัดไป 
 

(2) ผูรวมคาหนวยลงทุนจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวา 1 หนวยของการซ้ือขาย และเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนทวีคูณของ 1 หนวยของ
การซื้อขาย โดยจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคําส่ัง Creation/Redeem ใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน และย่ืนเอกสารทั้งหมด โดย
บริษัทจัดการจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ัง Create ใหแกผูรวมคาหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

ในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนมีจํานวนมากกวาเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนโดยใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะใชหลักการส่ังซื้อกอนไดกอนตามวันและเวลาท่ี
ไดรับใบคําส่ังซื้อพรอมเงินคาส่ังซื้อเต็มจํานวน 
 

ในการส่ังซื้อ ผูรวมคาหนวยลงทุนรับรองท่ีจะซ้ือหนวยลงทุนตามจํานวนท่ีส่ังซื้อ หรือนอยกวาที่ส่ังซื้อไวตามท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให โดยไมเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการส่ังซ้ือดังกลาว และยินยอมรับคาส่ังซื้อหนวยลงทุนคืนโดยไมมีดอกเบี้ย ในกรณีที่ไมไดรับการ
จัดสรรตามจํานวนที่ส่ังซื้อ โดยบริษัทจัดการจะคืนคาส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนตะกราหลักทรัพย เขาบัญชีของผูรวมคาหนวยลงทุนตามที่แจงไว 
ตามอัตราสวนและรายละเอียดของหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวารอยละ 95 ของตะกราหลักทรัพย  (โดยสวนที่เหลือจะ
ชําระเปนเงินสด หรืออื่นๆตามที่บริษัทจัดการกําหนด)  
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(3) ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุน ณ ที่ทําการของผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ดวยการสงมอบเปนตะกรา
หลักทรัพยเขาบัญชีหลักทรัพยของกองทุนที่บริษัทจัดการเปดไว ตามอัตราสวนและรายละเอียดของหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไม
นอยกวารอยละ 95 ของตะกราหลักทรัพย (โดยสวนที่เหลือจะชําระเปนเงินสด หรืออื่นๆตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด) ภายในวันทําการท่ี 3 
นับต้ังแตวันถัดจากวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจํานวนนั้น 
 

ในการชําระคาส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวขางตน ผูรวมคาหนวยลงทุนอาจตองชําระเงินสดเปนการเพ่ิมเติม หรือไดรับคืนเงินสด (สวนตางเงิน
สด) ซึ่งขึ้นอยูกับสวนตางของมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของการซ้ือขาย และมูลคาของตะกราหลักทรัพย (PDF) ของวันสงคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของสวนตางเงินสดจะเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของหนวยของการซ้ือขาย (CU)  
 

(4) การเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อจะกระทําในวันทําการที่ 3 นับต้ังแตวันถัดจากวันสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจํานวนนั้น 
 

(5) ผูรวมคาหนวยลงทุนที่ไดชําระคาซ้ือหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุนและขอคืนคาซ้ือหนวยลงทุนไมได 
 

(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาที่
บริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแตไมสามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุนไดตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด หรือพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอ
ชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไม
สามารถดําเนินการตามคําส่ังซื้อได หรือบริษัทจัดการระงับการใชสิทธิของผูรวมคาหนวยลงทุน ตามสัญญาระหวางบริษัทจัดการกับผูรวมคา
หนวยลงทุน หรือผูรวมคาหนวยลงทุนเขาสูภาวะลมละลาย โดยไมจําเปนตองแจงใหผูรวมคาหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
 

6.2.1.2 การส่ังซื้อ (แลก) หนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป ดวยวิธีการสงมอบตะกราหลักทรัพย 
ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อ (แลก) หนวยลงทุนโดยตรงกับผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน หรือบริษัทจัดการ (ในกรณี่ที่ผูรวม
คาหนวยลงทุนแตงต้ังบริษัทจัดการใหเปนผูขายหนวยลงทุน) ดวยวิธกีารสงมอบตะกราหลักทรัพย ทั้งนี้ ราคา เงื่อนไข และวิธีการจะเปนไป
ตามที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนดกับผูลงทุนทั่วไป โดยผูสนใจลงทุนทั่วไปที่ไดส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุนและ
ขอคืนคาซ้ือหนวยลงทุนไมได อนึ่ง ผูรวมคาหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อ (แลก) หนวยลงทุน ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวา
การส่ังซื้อหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของผูรวมคาหนวยลงทุน โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสนใจลงทุนทั่วไปทราบ
ลวงหนา 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปดเสนอขายหนวยลงทุนใหผูสนใจลงทุนทั่วไปเปนรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะแจงวันและเวลา
เสนอขาย ใหทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท หรือผานชองทางอ่ืนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผูรวมคาหนวยลงทุนจะเปนผูกําหนดราคาเสนอขาย 
และแจงใหผูสนใจลงทุนทั่วไปทราบผานทางชองทางที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด  
 

6.2.1.3 การซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ผูสนใจลงทุนทั่วไปและผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถซ้ือและขายหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย 
 

6.3 การจัดสรรหนวยลงทุน 

 การจัดสรรหนวยลงทุน สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน 
กรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนส่ังซื้อหนวยลงทุนไมเกินเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู
รวมคาหนวยลงทุนจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามจํานวนที่ตนส่ังซื้อ 
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 การจัดสรรหนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป 
ผูสนใจลงทุนทั่วไปตองส่ังซื้อหนวยลงทุนกับผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขายหนวยลงทุน ดังนั้น ผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขายหนวยลงทุน
จะเปนผูจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนทั่วไป ตามขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอ
ชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา 
 
6.4 การคืนคาซ้ือหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โดย บริษัท
จัดการจะดําเนินการคืนคาซ้ือหนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้น (ถามี) ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวัน
ถัดจากวันที่สงคําส่ังซื้อหนวยลงทุน 
 

6.5 เงื่อนไขอื่นใด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธ และ/หรือ ระงับการจัดสรรหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(1) กรณีที่เอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อ/ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมครบถวน 
(2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซ้ือหนวยลงทุนของผูจองซื้อ/ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน เปนตน 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือ
ตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจาํเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา 
(4) กรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนไมสามารถสงมอบตะกราหลักทรัพยไดภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด และตองเสียคาเบี้ยปรับที่
กําหนดในสัญญาระหวางกองทุนและผูรวมคาหนวยลงทุน 
 

เงื่อนไขอื่นๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุนสําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน  ในกรณี
ที่วันทําการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
หนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแต
มีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป 
 

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 
7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ (เฉพาะสําหรับผูรวมคาหนวยลงทุนเทานั้น) 
- การรับซื้อคืน (การแลก) หนวยลงทุนสําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป โดยผูรวมคาหนวยลงทุน ดวยวิธีการรับมอบตะกราหลักทรัพย ทั้งนี้ ราคา 
เงื่อนไข และวิธีการจะเปนไปตามที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนดกับผูลงทุนทั่วไป 
- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไปและผูรวมคาหนวยลงทุน) 
 

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : - 
 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
- รับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
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7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  
7.4.1 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ เฉพาะสําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน เทานั้น 
(1) ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาทําการของตลาดหลักทรัพยฯ ดวย
วิธีการรับมอบตะกราหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวารอยละ 95 ของตะกราหลักทรัพย (โดยสวนที่เหลือจะชําระเปนเงินสด 
หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด) ในราคาที่คํานวณไดเม่ือส้ินวันสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น 
 

การส่ังขายคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการภายหลังเวลาปดทําการของตลาดหลักทรัพยฯ ของวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนใด ให
ถือวาเปนการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนถัดไป ตามตะกราหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวา
รอยละ 95 ของตะกราหลักทรัพย (โดยสวนที่เหลือจะชําระเปนเงินสด หรืออื่นๆตามที่บริษัทจัดการกําหนด) และในราคาที่คํานวณไดเม่ือ
ส้ินวันสงคําส่ังขายหนวยลงทุนถัดไป 
 

(2) ผูรวมคาหนวยลงทุน จะตองส่ังขายคืนหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวา 1 หนวยของการซ้ือขาย และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของ
การซื้อขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หรือเอกสารประกอบอื่นใดใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจนและย่ืน
เอกสารทั้งหมดตอบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ใหแกผูรวมคาหนวยไวเปนหลักฐาน 
 

(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูรวมคาหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ
นับต้ังแตวันถัดจากวันสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยจะชําระเปนตะกราหลักทรัพย ดวยการโอนเขาบัญชีหลักทรัพยของผูรวมคาหนวย
ลงทุน ตามอัตราสวนและรายละเอียดของหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งไมนอยกวารอยละ 95 ของตะกราหลักทรัพย (โดยสวนที่
เหลือจะชําระเปนเงินสด หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด)  
 

ในการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน บริษัทจัดการอาจตองชําระเงินสดเปนการเพิ่มเติม หรือไดรับคืนเงินสด (สวนตางเงิน
สด) ซึ่งขึ้นอยูกับสวนตางมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของการซ้ือขาย และมูลคาของตะกราหลักทรัพย (PDF) ของวันสงคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของสวนตางเงินสดจะเพ่ิมขึ้นเปนทวีคูณของหนวยของการซ้ือขาย (CU)   
 

(4) ในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุน ไดย่ืนคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ "การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ
หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" ผูรวมคาหนวยลงทุน อาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น ไดในระหวางวันและเวลาทําการของบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเม่ือไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน 
 

(5) การลดจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทําในวันทําการท่ี 3 นับต้ังแตวันถัดจากวันสงคําส่ังขายหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 
 

(6) ผูรวมคาหนวยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนไมได หากการทํารายการรับซ้ือคืนเสร็จสมบูรณแลวไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 
 

(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนภายหลัง
ระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือในกรณีที่ผูรวมคาหนวยลงทุนไมสามารถสงมอบหลักทรัพยเพื่อขอลดจํานวนหนวยลงทุนที่จะรับซื้อ
คืนไดตามวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของ
กองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังขายคืนได เชน การสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหลัก
ถูกระงับเปนการชั่วคราวในวันทําการดังกลาว หรือบริษัทจัดการระงับการใชสิทธิของผูรวมคาหนวยลงทุน ตามสัญญาระหวางบริษัท
จัดการกับผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูรวมคาหนวยลงทุนเขาสูภาวะลมละลาย โดยไมจําเปนตองแจงใหผูรวมคาหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
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7.4.2 การรับซื้อคืน (แลก) หนวยลงทุน สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป  
ผูสนใจลงทุนทั่วไป สามารถส่ังขายคืน (แลก) หนวยลงทุนของกองทุนโดยผานผูรวมคาหนวยลงทุน ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการรับซื้อ
คืนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด ทั้งนี้ ราคา และการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนสําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไปนั้น จะเปนไปตามเงื่อนไข และ
วิธีการที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนดกับผูลงทุนทั่วไป 
 

7.4.3 การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนเปนกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะนําหนวยของ
กองทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนการเพิ่มสภาพคลองในการลงทุนใหกับผู
ลงทุนทั่วไป โดยผูลงทุนสามารถซ้ือและขายหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
วิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยฯ 
 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ในวันและเวลาทําการของตลาดหลักทรัพย  
 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  
- 
  

7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  
 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :-  
 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
 

เงื่อนไขอื่นๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในกรณีที่วันทําการซ้ือ
หรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการ
เปดทําการแตมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซ้ือขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไป
เปนวันทําการถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
 

8. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
8.1. ชองทางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน : 
- 
8.2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
 

9. การชําระคารับซื้อคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรพัยสินอ่ืนแทนเงิน :  
บริษัทจัดการอาจรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนทรัพยสินอื่นที่มิใชเงินสดใหแกผูรวมคาหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยจะ
ชําระเปนตระกราหลักทรัพย  ตามอัตราสวนและรายละเอียดของทรัพยสินที่บริษัทจัดการกําหนด 
 

10. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  
10.1 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการสงมอบตะกราหลักทรัพยคืนแกผูรวมคาหนวยลงทุน ที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดไดในกรณีดังตอไปนี้  
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(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบ
ของผูดูแลผลประโยชนแลว 
  (ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 
  (ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับมอบตะกราหลักทรัพย จากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 

(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว
ไมถูกตองตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 

10.2 การเล่ือนกําหนดการสงมอบตะกราหลักทรัพยคืนแกผูรวมคาหนวยลงทุนตามขอ 10.1 (1) หรือ (2) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
(1) เล่ือนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูรวมคาหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการ
ผอนผันจากสํานักงาน 
(2) แจงผูรวมคาหนวยลงทนุที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเล่ือนกําหนดการสงมอบตะกราหลักทรัพยคืน ตลอดจน
เปดเผยตอผูรวมคาหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเร่ืองดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
(3) แจงการเล่ือนกําหนดการสงมอบตะกราหลักทรัพยคืน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 10.1 (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 10.1 (2) ตอสํานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได 
(4) ในระหวางการเล่ือนกําหนดการสงมอบตะกราหลักทรัพยคืน หากมีผูรวมคาหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองสงมอบตะกราหลักทรัพยคืนแกผูรวมคาหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําส่ังขาย
คืนกอนหลัง 
 

11. การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง :  
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน ตามคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขาย
คืนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปน้ี  
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว 
  (ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล 
  (ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ 
  (ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังที่รับไว
แลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอน
ผันจากสํานักงาน 
 

(3) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 
  (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังตอไปนี้ 
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 1.  การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  
 2.  การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ 
 3.  การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
 (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ 
 

(4) ในกรณีที่วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานไดประกาศกําหนดใหเปนวันหยุดทําการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเปนกรณีพิเศษ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนสําหรับวันดังกลาว และตอง
แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาเก่ียวกับการหยุดรับคําส่ังในกรณีดังกลาวไมนอยกวา 5 วันทําการกอนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษ
นั้น โดยการปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท รวมทั้งจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานท่ีติดตอทุกแหงของผูรวม
คาหนวยลงทุนที่ใชเปนสถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) 
 

2. เม่ือปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) หรือ (3) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคํา
ส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) แจงผูรวมคาหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยพลัน 
และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) หรือ (2) ใหเปดเผยตอผูรวมคาหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย 
(2) รายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 1.(1) 
และ (2) เกินหนึ่งวันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังตอไปนี้ กอนการเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน 
 (ก) รายงานการเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการ
สุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน 
 (ข) แจงใหผูรวมคาหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
ตลอดจนเปดเผยตอผูรวมคาหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการ
ใด ๆ โดยพลัน 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ 
หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนก็ได  
 

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในชวง
ระยะเวลาท่ีบริษัทพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูล
ในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูรวมคาหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการ
หยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูรวมคาหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน 
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12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทําการ
ติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนออกไปได 
 

13. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :  
 

14. การจายเงนิปนผล :  
14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : จาย  
 

14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจายหรือไมจายเงินปนผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยในกรณีที่บริษัทจัดการจะจายเงิน
ปนผลนั้น จะจายจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ เม่ือกองทุนมีกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที่จายเงินปนผล และการจายเงินปนผล
ดังกลาวจะไมทําใหกองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจายเงินปนผล ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินปละ 4 
คร้ัง โดยจะพิจารณาจายในอัตราไมเกินรอยละ 100 ของกําไรสะสม หรือกําไรสุทธินั้นๆ  

 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : - 
ในกรณีที่มีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลโดยปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(1) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ณ วันปด
สมุดทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 
(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผลและอัตราเงินปนผล โดยปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ 
(ข) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอ 
ทุกแหงของตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน 
(ค) สงหนังสือแจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 
(3) นายทะเบียนจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไว
ในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด หรือจายเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุน
เปดทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการจายเงินปนผลภายใน 30 วันนับต้ังแตวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน 
(4) ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมิน 
ซึ่งตองนําไปคํานวณภาษี เงินปนผลที่จายนี้ยอมทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจํานวนเงินปนผลบริษัทจัดการอาจ
จายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงระยะเวลาท่ีตางกันก็ได โดยปฏิบัติเพิ่มเติมตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 
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ขอจํากัดในการจายเงินปนผล 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน เวนแตเปนกรณีที่ไดรับ
ยกเวน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่
ของบริษัทจัดการ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่ไมอาจจายเปนเงินปนผลออกจากบัญชีและทรัพยสินของกองทุนรวมและไมนํา
เงินดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม และจะสงเงินดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน 
 
15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) : - 
 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน
ทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและ
คาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอมติผูถือหนวย/แกไข
โครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม ผูลงทุนสามารถดู
รายละเอียดคาใชจายที่เรียกเก็บจริงไดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ิน
ปบัญชีที่ผานมา  
 
15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 
15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ 

 
15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.20 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ  
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15.2.4 คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ 

 

15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : - 
 

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.20 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ 

 

คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับกองทุน โดยปกติจะเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณารับภาระคาใชจาย
ดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนก็ได โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้   
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายครั้งแรกจะจายตามจํานวนท่ีจายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
เฉล่ียเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการ
สัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกิน 2,000,000 บาท  
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน คาจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ค) คาธรรมเนียมการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอยตัด
จายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การ
สงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศ
ของสมาคม  
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน บัตร
กองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที่เก่ียวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว
รายงานตาง ๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เก่ียวกับการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏบิัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
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(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน ซึ่งรวมถึงการลง
ประกาศตางๆ ในหนังสือพิมพรายวัน รายงานตางๆ หรือขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุนและบุคคลอื่นที่เก่ียวของกับกองทุนที่บริษัทจัดการ
จัดทําขึ้นหรือมีหนาที่จัดทําขึ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด  
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  
(ช) คาธรรมเนียมการใชดัชนีอางอิง ตามที่จายจริง และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อ
นํามาใชในการคํานวณตัวแปรตางๆ ที่เก่ียวของกับกองทุน ตามที่จายจริง  
(ซ) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  
(ฌ) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ญ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน  
(ฎ) คาใชจายในการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมอื่น
ใดที่เก่ียวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ 
คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว  
(ฏ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
(ฐ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการส่ือสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณีย  
(ฑ) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมการคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูรวมคาหนวยลงทุน เปนไปตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด 

ตามที่จายจริง 
(ฒ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ณ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ของกองทุนรวม  
 

การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย  
(3) คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซ้ือหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย ไดแก  
(ก) คาอากรแสตมป  
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซ้ือขายหลักทรัพย  
(ค) คาใชจายอื่น ๆ (ถามี)  
 

(4) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงิน
และเวลาท่ีเกิดคาใชจายน้ันจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดย
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราท่ีกําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (4) บริษัทจัดการจะเปดเผยแยกเปนรายการ
อยางชัดเจนในหนังสือช้ีชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทําเม่ือส้ินรอบระยะเวลา
บัญชีแตละป  
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• คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน 
ของกองทุนซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป  
 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุน จะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  

 

อยางไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- ในระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก (IPO) 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูรวมคาหนวยลงทุน : ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขายหนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
เรียกเก็บจากผูสนใจลงทุนทั่วไป : ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 

- ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก  

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูรวมคาหนวยลงทุน : ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขายหนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
เรียกเก็บจากผูสนใจลงทุนทั่วไป : ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 

อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนใหกับผู
ลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยจะปดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูรวมคาหนวยลงทุน และผูขายหนวยลงทุน  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุขอความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูลงทุนแตละกลุมไม
เทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูรวมคาหนวยลงทุน และผูขายหนวยลงทุน” ไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบขอมูล
ดังกลาว 
 

15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูรวมคาหนวยลงทุน : ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขายหนวยลงทุน และ/หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 
เรียกเก็บจากผูสนใจลงทนุทั่วไป : ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน 

 

15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (Switching Fee) : ไมมี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
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15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ตามที่นายทะเบียนกําหนด  
 

15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ตามที่นายทะเบียนกําหนด  
 

15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
 

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

- คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป ในกรณีที่ทําการซ้ือขายหนวยลงทุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สําหรับผูสนใจลงทุนทั่วไป ที่ทําการซ้ือขายหนวยลงทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ จะตองชําระคาคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยตามที่
ตลาดหลักทรัพยกําหนด 
- คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวย
ลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจาย
ในการโอนหนวยลงทุน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราท่ีนายทะเบียน
กําหนด 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ ผูรวมคาหนวยลงทุน และผูขายหนวยลงทุนแตละรายอาจเรียกเก็บ คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ในอัตราท่ีแตกตางกัน  
 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  
*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่
คํานวณนั้นเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันส้ินเดือน 
 

** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือทยอยตัด
จายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น  
 

*** คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซ้ือหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย 
  

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที่เกิดคาใชจายนั้นจริง 
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ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

15.5. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ตามขอ 15.1 ขอ 15.2 และขอ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้  
15.5.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุน
รวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตในกรณีที่ไดรับมติโดยเสียง
ขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และใน
กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตาม
วิธีการดังตอไปน้ีกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรอืคาใชจายเพ่ิมดังกลาว  
(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ  
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานที่ใน
การซื้อขายหนวยลงทุน  
 

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานที่ในการซ้ือขายหนวยลงทุน  
 

ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามขอ 15.5.1 และขอ 15.5.2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปล่ียนแปลง
คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  
 

15.5.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหนวยงานที่เก่ียวของมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑในการ
คิดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามที่ระบุในขอ 15.1 ขอ 15.2 และขอ 15.3 เปนอยางอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหมโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

15.6. หมายเหตุ : - 
 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลูคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน : ใน
ประเทศ  
 

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยการคํานวณมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือตราสารท่ีเสนอขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชหลักการตามท่ีประกาศ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักการดังกลาวไมครอบคลุม
กรณีใดอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจัดการจะใชหลักปฏิบัติอันเปนที่ยอมรับ เปนสากล โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน  
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2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้ 
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ  
(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน ในกรณีราคาขายหนวยลงทุน จะ
ใชมูลคาหนวยลงทุน ณ วันส้ินวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุนเปนตัวคํานวณราคาขายหนวยลงทุนในกรณีราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน จะใช
มูลคาหนวยลงทุน ณ ส้ินวันสงคําส่ังซื้อขายหนวยลงทุน นั้นเปนตัวคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันที่รับคําส่ังซื้อขายหนวย
ลงทุนลาสุด ภายในวันทําการถัดไป โดยการประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนจะใชตะกราหลักทรัพยที่กําหนด
โดยบริษัทจัดการแทน 
(2.4) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ของวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อจายเงินปนผล ภายในวันทําการถัดไป  
 

การประกาศมูลคาและราคาตามขอ (2.3) และ (2.4) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฎิบัติดังตอไปนี้  
(1) ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กําหนดไวในขอ 3.และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) 
หรือชองทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปก็ได  
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซตเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได 
(4) ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน การประกาศทางหนังสือพิมพ เปนตน และ
ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนไดและ 
(5) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแหงที่ผูรวมคาหนวยลงทุนใชซื้อขายหนวย
ลงทุน 
 

ทั้งนี้ การประกาศขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศในชองทางอื่นแทนการประกาศทางเว็บไซต เชน ประกาศทาง
หนังสือพิมพ หรือชองทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 
 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณน้ัน  
 

มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
 

ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
(3.1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลคาหนวย
ลงทุนเพื่อใชในการคํานวณ ราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
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(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะใชผลลัพธเปน
ตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุน
รวมเปด  
 

4. .ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2. เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้  
(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับยกเวน
ในชวงระยะเวลาดังกลาว  
(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนต้ังแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว  
 

16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซตเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถประกาศทางเว็บไซต บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางชองทางอื่นที่เหมาะสมแทน 
อาทิ ประกาศทางหนังสือพิมพ เปนตน  
 

16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
1.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่งสตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ ที่ทําการ
ของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอย ดังตอไปนี้  
 (1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  
 (2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอก
ที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไม
ถูกตอง  
 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวยลงทุนคร้ังตอไป 
เชน การกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการพบวาราคา
หนวยลงทุนไมถูกตองดวย 
  

2. ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 
ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันที่
ราคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปน้ีเฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่ง
สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราสวนต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
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(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนนั้น
ไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อใหผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ รายงาน
ดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
(ก) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง 
(ข) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(ค) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได 
(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถุกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  
(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่ไดซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนในชวง
ระยะเวลาท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว 
(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว พรอมทั้งสําเนารายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมี
สาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะ
สงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของ
ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัทจัดการ
จะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจายเงินของ
บริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคาหนวย
ลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวน
ตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงินของ
กองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  
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(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของ
ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชย
ราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน 
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวน
ตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
 

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจายเงิน
ของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการท่ีราคาหนวย
ลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท บริษัท
จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวย
ลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
  

การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได 
 

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการแกไขราคาตาม
ขอ 2 (3) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปนตน เวนแต
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  
 

17. ช่ือผูเกี่ยวของ :  
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 

17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน :  
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

17.3. ชื่อผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไมมี 
 

17.4. ชื่อของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ชื่อ : - 
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : - 
 

17.5. ที่ปรึกษา :  
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  
ชื่อ : - 
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17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  
ชื่อ :  Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. (Yuanta) 
 

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทําการแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษากองทุนตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ 
 

17.6. ผูสอบบัญชี :  
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร 
ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซแต 
ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 
ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน 
ชื่อ : นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตนพงศ 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูสอบบัญชี) :  
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

17.7. การแตงต้ังคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : - 
 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  
18.1. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน ตุลาคม  
18.2. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่ 31 ตุลาคม 2556 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
 

19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  
19.1 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตาม
จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
 

ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวย
ลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข  
 

อยางไรก็ดี ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากปรากฏวามติ
ของผูถือหนวยลงทุนเม่ือคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ55 ของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมติ
นั้น  
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ทั้งนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนตามขางตน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ วันที่ไดมีมติ
ใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี  
 

19.2 ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดใน
การนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที่
สํานักงานกําหนดได 
 

19.3 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไข
เพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยการย่ืนคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการท่ีแกไข
เพิ่มเติมแลวและคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน  
 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได  
 

19.4 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดย
ไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผู
ถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 129 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
 

20. ขอกําหนดอ่ืน ๆ :  
20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไดมีการปรับเปล่ียน แกไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ ส่ังการ ผอนผันในเร่ืองตางๆ ที่
เก่ียวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดต้ังจัดการ และ/หรือวิธีการ
บริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดตางๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อาทิเชน เร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การ
แตงต้ังผูจัดการกองทุนรวม การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุน 
และการชําระเงินใหผูขายคืนหนวยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือขายคืนหนวย
ลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน เปนตน ทั้งนี้ การแกไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผอนผัน ส่ังการ ใหสามารถกระทําได 
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20.2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียนให
บริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัท
จัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 
 

หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
 

20.3) การถือหนวยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิด
หนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดน้ัน เวนแตชนิดหนวยลงทุนน้ันมีบุคคลใดหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดน้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็ม
จํานวนท่ีถืออยู 
 

20.4)  ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวนใน
กรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ี
ของบริษัทจัดการ 
 

20.5) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว
ในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 
(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยคร้ังเกินความจําเปนเพื่อใหกองทนุไดรับประโยชนจาก
บุคคลดังกลาว (churning) 
 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความเปน
ธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย 
 

บริษัทจัดการไมสามารถรับ soft commission เพื่อประโยชนของบริษัทได เนื่องจากเปนขอหามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเปนเร่ืองที่ไมพึง
กระทํา เวนแตเปนการรับผลประโยชนที่ผูใหบริการจัดใหแกบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลท่ีเปนประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไวภายในบริษัท ซึ่งผูถือหนวยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ไดที่ www.ktam.co.th " 
 

20.6) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ดังตอไปนี้ 
(1) กูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนไดเฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคลองของกองทุน 
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(2) เงินที่ไดจากการกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตองนํามาชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนคาขายคืนหนวยลงทุน 
(3) จํานวนเงินกูยืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแตในกรณี
จําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนใน
วงกวาง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผอนผันอัตราดังกลาวได แตตองไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(4) คูสัญญาในการกูยืมเงินเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตองเปนผูลงทุนสถาบัน และไมเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
นั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คูสัญญาเปนกองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวมน้ันจะตองไมอยูภายใตการจัดการ
ของบริษัทจัดการนั้นเอง 
(5) จัดทํารายงานพรอมระบุสาเหตุของการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และสงใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําสัญญากูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
การกูยืมเงินดังกลาวขางตน บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือไวลวงหนา (credit line) ก็ได แตการกูยืมเงินแตละคร้ังตองมี
ระยะเวลาตามสัญญากูยืมเงินแตละสัญญาไมเกิน 90 วัน 
 

นอกจากน้ี การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนดังกลาวขางตน ตองใชสัญญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยศูนยซื้อ
ขายตราสารหน้ีไทย หรือบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด แลวแตกรณี หรือใชสัญญามาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ยอมรับ และตองมีอายุสัญญาไมเกิน 90 วัน 
 

ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการจัดทําและจัดสงรายงานการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

20.7) มูลคาหนวยลงทุนอางอิง (iNAV) 
ราคาปจจุบันของตะกราหลักทรัพย ณ ขณะที่คํานวณ หารดวยจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนที่เปนสวนประกอบของหนวยของการซ้ือ
ขาย ซึ่งผูลงทุนสามารถใชเปนขอมูลอางอิง ณ ขณะนั้นๆ โดยเบื้องตนบริษัทจัดการจะเปนผูคํานวณ และเผยแพรขอมูลดังกลาวในเว็บไซต
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทจัดการ  
 

20.8) ตัวช้ีวัดของกองทุนนี้ควรเปรียบเทียบ คือ ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index) หรือดัชนีอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงดัชนีอางอิงเปนดัชนีอื่นใด โดยดัชนีอางอิงอื่นใดที่จะใชแทนอัตราผลตอบแทน
ของดัชนี SET Banking Sector Index จะมีลักษณะที่เหมาะสมใกลเคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET Banking Sector Index โดย
ใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

20.9) ขอมูลดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index 
(1) ขอมูลทั่วไป 
ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index) ซึ่งคํานวณและเผยแพรโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยดัชนีดังกลาว
เปนดัชนีที่สะทอนความเคล่ือนไหวราคาของหลักทรัพยจดทะเบียนที่อยูในหมวดธุรกิจธนาคาร 
 

(2) วิธีการคํานวณดัชนี 
ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index) ใชวิธีการคํานวณเชนเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ แบบถวงน้ําหนัก 
 

ดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ซึ่งคํานวณโดยใชหุนสามัญจดทะเบียนทุกตัวในหมวดธุรกิจ
ธนาคาร และไมนําหลักทรัพยที่ถูกขึ้นเคร่ืองหมาย SP เกิน 1 ปมารวมในการคํานวณ โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
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ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index)   =       มูลคาตลาดรวม ณ วันปจจุบัน (Current Market Value)   x 100 
                                                                                                       มูลคาตลาดรวม ณ วันฐาน (Base Market Value) 
 

ทั้งนี้ วันฐานที่ใชในการคํานวณดัชนี SET Banking Sector Index คือ วันที่ 30/04/2518 โดยมีคาดัชนีณวันฐาน เทากับ 100 จุด 
 

(3) การปรับฐานการคํานวณดัชนี 
ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index) จะมีการปรับฐานการคํานวณ เชนเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงจํานวนหุนของหลักทรัพยที่เปนผลมาจากเหตุการณ
ตางๆ และรวมทั้งเม่ือมีหลักทรัพยยายกลุมอุตสาหกรรมหรือยายหมวดธุรกิจ 
 
แหลงที่มาของขอมูลดัชนี SET Banking Sector Index : www.set.or.th หรือ www.setsmart.com 
 

20.10) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายท่ีเรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา FATCA) 
โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถ่ินที่อยูทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากน้ียังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ี
มีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ”) 
 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 
 

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสิน
ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตน
ตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทนุรวมที่เปน NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ังผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการ
ลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนไดอีกตอไป  
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เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมท้ังเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ี
เก่ียวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับ
ฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
(1)  รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ
กําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน)ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือ
หนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
(2)  รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเม่ือขอมูลที่เคยใหไวมีการเปล่ียนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อ
ยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและ
ขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 
(3)  ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 

 
เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการ
ดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปน้ีตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามท่ี
บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   
(1) ไมรับคําส่ังซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันได 
เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้น หากมีการ
ดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

  
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเล่ียงมิให
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของอันจะทําใหกองทุน
อาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือ
หนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของกําหนด) เทานั้น  

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัท
จัดการ(รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยัง
หนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
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21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ขอกําหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแลผลประโยชนมี
อํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่
ไดรับการแตงต้ังโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 
 
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซ้ือหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไมวาใน
ทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
 


