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คาํจาํกัดความ  / คาํนิยาม : 
 

กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker 
 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker 
 

บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 

กองทนุรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund) หมายถงึ กองทนุรวมเปิดท่ีโดยทัว่ไปบริษัทจดัการกองทนุรวมจะขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุรายใหญ่ และจดัให้มีตลาดรอง (organized market) สําหรับการซือ้ขายหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุใดๆ โดย
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้จดัให้มีผู้ดแูลสภาพคลอ่งอยา่งน้อยหนึง่ราย 
 

ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง หมายความวา่ ผู้ลงทนุรายใหญ่ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมให้ทําหน้าท่ีเพ่ือให้ราคาซือ้ขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอีทีเอฟในตลาดรองสะท้อนมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณจากมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมดงักลา่ว
ได้อยา่งใกล้เคียงกนั 
 

ผู้ลงทนุรายใหญ่ หมายความวา่ ผู้ลงทนุท่ีซือ้หรือขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมกบับริษัทจดัการกองทนุรวมในปริมาณหรือมลูค่า
ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม ซึง่ต้องไมน้่อยกว่าสบิล้านบาท หรือตามท่ีได้รับผ่อนผนัจากสํานกังานเป็นรายกรณี 
 

ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ ให้ทําหน้าท่ีในการรับจองซือ้ สัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดัการ ในปริมาณหรือมลูคา่ท่ีกําหนดไว้ในโครงการ รวมถงึการปฎิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ ร่วม
ค้าหน่วยลงทนุ 
 

ผู้ขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ให้ทําหน้าท่ีจําหน่ายหน่วยลงทนุ โดยผู้ขายหน่วยลงทนุ
ต้องได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ค้า หรือจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ (Limited 
BDU) หรือบริษัทจดัการ 
 

ดชันีอ้างอิง หมายถงึ ดชันีหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) หรือดชันีอ่ืนใดท่ีบริษัท
จดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงดชันีอ้างอิงเป็นดชันีอ่ืนใด โดยดชันีอ้างอิงอ่ืนใดท่ีจะใช้แทนอตัรา
ผลตอบแทนของดชันี SET Energy & Utilities Sector Index จะมีลกัษณะท่ีเหมาะสมใกล้เคียงกบัอตัราผลตอบแทนของดชันี SET 
Energy & Utilities Sector Index โดยให้ถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

ตะกร้าหลกัทรัพย์ (Portfolio Depository File: PDF) หมายถึง รายการของหลกัทรัพย์ ซึง่เป็นสว่นประกอบของดชันีอ้างอิง ทรัพย์สิน 
และ/หรือเงินสด ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่บริษัทจดัการจะใช้สําหรับการรับมอบเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุ หรือ สง่มอบเป็นค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การประกาศรายละเอียดของตะกร้าหลกัทรัพย์ จะประกาศดงัตอ่ไปนี ้ 
 - สําหรับการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) บริษัทจดัการจะประกาศก่อนเวลาทําการของวนัสดุท้ายของการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
                - สําหรับการเสนอขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก (หลงั IPO) บริษัทจดัการจะประกาศก่อน
เวลาทําการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ๆ 
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สว่นตา่งเงินสด (Balancing Amount : BA) หมายถงึ เงินสด ซึง่เป็นสว่นตา่งของมลูคา่ของตะกร้าหลกัทรัพย์ (PDF) และมลูคา่
หน่วยลงทนุ (NAV) ตอ่หน่วยของการซือ้ขาย ของวนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ท่ีผู้ลงทนุจะต้องชําระเพิ่มเติมหรือได้รับคืนอนั
เน่ืองมาจากการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่เงินสดดงักลา่วมาจากสว่นตา่งระหวา่งการประมาณรายได้ คา่ใช้จ่าย และอ่ืนๆ ของ
วนัทําการก่อนหน้าวนัท่ีสง่คําสัง่ซือ้ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายได้ คา่ใช้จ่าย และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงของวนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วย
ลงทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้เพ่ือให้มลูค่าของตระกร้าหลกัทรัพย์เทา่กบัมลูคา่หน่วยลงทนุ (NAV) ตอ่หน่วยของการซือ้ขาย 
 
หน่วยของการซือ้ขาย (creation unit: CU) หมายถงึ หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซือ้คืน ท่ีบริษัทจดัการกําหนดสําหรับผู้
ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีจะทําการซือ้และขายคืนกบับริษัทจดัการ ซึง่เทา่กบัหน่วยลงทนุของกองทนุจํานวน 1,000,000 หน่วย (หนึง่ล้าน
หน่วย) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงจํานวนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดในหน่วยของการซือ้ขาย โดยให้ถือวา่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
วนัท่ีรับ/วนัท่ีสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ วนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ วนัท่ีจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเพิ่มขึน้หรือลดลงอนัเน่ืองมาจากการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ วนัทําการท่ี 3 นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker 
 
นายทะเบียน หมายถงึ นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker 
 
คําเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้องปฏิบติัตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์  
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือ
การจ่ายเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพ่ิมหรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทยอ่ย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้  
 

กิจการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ
บริษัทมหาชน จํากดั  
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สถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  
 

สมาคม หมายถึง สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้จดัตัง้และจดทะเบียนกบัสํานกังาน โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือทําการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 
 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ   
 

มลูคา่หน่วยลงทนุอ้างอิง (iNAV) หมายถงึ ราคาปัจจบุนัของตะกร้าหลกัทรัพย์ ณ ขณะท่ีคํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทนุท่ีเป็นสว่นประกอบของหน่วยของการซือ้ขาย  
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

สํานกังานคณะกรรมการ หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 
1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker 
 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : KTAM SET Energy ETF Tracker 
 

1.3. ช่ือยอ่ : ENY 
 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 
 

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุตอ่ผู้ลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
- การเสนอขายหน่วยลงทนุในตลาดแรก : 
 กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุโดยตรงตอ่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 
(สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุ โดยผา่นผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ผู้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) หรือบริษัทจดัการ 
ก่อนวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะทําหน้าท่ีเป็นเพียงผู้สง่ผา่นคําสัง่จองซือ้นัน้ๆ ไปยงัผู้ ร่วม
ค้าหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทนุเท่านัน้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุแตง่ตัง้บริษัทจดัการให้
เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุ 
 กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (หลัง IPO) บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุโดยตรง
ตอ่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ (สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป สามารถสัง่ซือ้หนวยลงทนุโดยผา่นผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) หรือบริษัทจดัการ (ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุแตง่ตัง้บริษัทจดัการให้เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุ) ด้วยวิธีการสง่มอบตระกร้า
หลกัทรัพย์ และตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนด)  
- การซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรอง 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถซือ้ (Bid) หรือขาย (Offer) หน่วยลงทนุได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่การซือ้หรือขายดงักลา่ว
เป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งสําหรับผู้สนใจลงทนุเท่านัน้ โดยจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุจะไมเ่พิ่มขึน้หรือลดลง เน่ืองจากการซือ้ขาย
ในตลาดรองแต่อยา่งใด 
 

1.6. การกําหนดอายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
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1.7. อายโุครงการ : - ปี - เดือน - วนั 
 

1.8. อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีกําหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : - 
 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) : 
เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่ 
เสนอขาย : 
2.1. จํานวนเงินทนุของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท 
 

2.2. เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุของโครงการ) : 
1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกบริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการได้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการ แต่ไม่เต็ม
จํานวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ (green shoe) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมก่อนครบกําหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก
ได้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  
2) บริษัทจดัการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

2.3. มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : มลูคา่ท่ีคํานวณได้จากราคาปิดของดชันีอ้างอิง ของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
หารด้วย 4,000 (ส่ีพนั) โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ลงทนุทราบในวนัท่ีมีการโอนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีหลกัทรัพย์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

2.4. จํานวนหน่วยลงทนุ : จํานวนเงินทนุของโครงการ หารด้วยมลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการเสนอขายครัง้แรก (ถ้ามี) 
 

2.6. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยผา่นผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุหรือผู้ขายหน่วย
ลงทนุเป็นจํานวนเงินไมต่ํ่ากวา่ 5,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1,000 บาท  

 

จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยตรงกบับริษัทจดัการครัง้ละไม่
ต่ํากวา่ 1 หน่วยของการซือ้ขาย (creation unit: CU) และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 1 หน่วยของการซือ้ขาย  
 

2.7. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด 
จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  
สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ : 1 หน่วยของการซือ้ขาย (creation unit: CU) และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1 หน่วยของการซือ้ขาย 
 

2.8. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด  
 

2.9 จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  
สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ : 1 หน่วยของการซือ้ขาย (creation unit: CU) และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1 หน่วยของการซือ้ขาย 
 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด  
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2.11 จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :- 
 

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ

พเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน : 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุ (ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันีอ้างอิง 
(ดชันีหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค SET Energy & Utilities Sector Index) โดยจะพยายามดํารงคา่ความผนัผวนของ
ผลตอบแทนของกองทนุ (ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย) เม่ือเทียบกบัผลตอบแทนของดชันีอ้างอิง (tracking error) ไมเ่กินร้อย
ละ 5.00 ตอ่ปี อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นหรือสภาวะตลาดไมเ่อือ้อํานวย ทําให้กองทนุอาจไมส่ามารถดํารงสว่นตา่ง
ดงักลา่วได้  

 

3.2. ชนิดกองทนุรวม : ลงทนุโดยตรง 

 

3.3. ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
 

3.4. นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่ทนุ 
 

3.5. นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) : 
กองทนุอาจกู้ ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 
เพ่ือ การเพิ่มประสทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 
 

3.7. การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 
 

3.8. ลกัษณะพิเศษ : 
- กองทนุรวมท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)  
- กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) 
Sector ของกองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) : ENERG 
- กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) 
ปัจจยัอ้างอิง : SET Sector Index 
 

3.9. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : 
กองทนุจะใช้กลยทุธ์การบริหารกองทนุเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเป็น
สว่นประกอบของดชันีอ้างอิง (ดชันีหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค SET Energy & Utilities Sector Index) ซึ่งรวมถึง
หลกัทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลกัทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิงด้วย โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุมุ่งเน้นท่ีจะลงทนุในหุ้นเต็มอตัรา (fully invested) ซึ่งอาจ
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พิจารณาเลือกใช้กลยทุธ์แบบ Full Replication1 หรือ Optimization2 เพ่ือให้กองทนุสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงกบัดชันี
หลกัทรัพย์หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค SET Energy & Utilities Sector Index ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการใช้หรือไม่
มีการคํานวณดชันีหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงดชันีเป็นดชันีอ่ืน
ใดท่ีมีลกัษณะเหมาะสมหรือใกล้เคียงกบัดชันีหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 

ส่วนท่ีเหลือกองทนุอาจพิจารณาลงทนุใน ตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงิน
ฝาก ตลอดจนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

กองทนุอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio 
management) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้พอร์ตการลงทนุสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกบัดชันีหลกัทรัพย์หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค SET Energy & Utilities Sector Index โดยจะ
เป็นไปตามตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด อยา่งไรก็ตาม กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non – investment grade), ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated 
Securities), หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
 

อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึง่ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade) เฉพาะ
กรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ขณะท่ีกองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 

อนึ่ง อตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ท่ีปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะท่ีไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วน
การลงทนุท่ีกําหนดไว้ อนัเน่ืองมาจากการเกิดสภาวการณ์ท่ีไม่ปกติหรือมีความจําเป็น เช่น มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจหรือ
การเมืองอย่างมีนยัสําคญั เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ใน
โครงการตามประกาศแก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

หมายเหต ุ  
Full Replication1 หมายถงึ การลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสว่นประกอบในดชันีอ้างอิง ในอตัราสว่นท่ีใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิงดงักลา่ว 
 

Optimization2 หมายถึง การลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสว่นประกอบในดชันีอ้างอิง หรือการลงทนุในหลกัทรัพย์ไม่ครบตามจํานวน
ของหลกัทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ทัง้นี ้เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ี
ใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิงดงักลา่ว 
 

3.10. การลงทนุในตา่งประเทศ : ไมมี่การลงทนุในตา่งประเทศ 
 

3.11. รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ : 
- 
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3.12. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ : 
3.12.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ : 
บริษัทจดัการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ี
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี  ้เว้นแต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่าง
ใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว 
 

3.12.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) หุ้น 
(2) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการ
ลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม 
(3) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น หรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) 
(ข) บริษัทจดัการต้องดําเนินการให้มีการกนั หรือแยกทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอต่อมลูค่า
การใช้สิทธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

(5) ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

3.12.1.2 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ  ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติ
บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก  ได้แก่   
(1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
(1.2)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ ออก       
ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออก
ตราสารต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 
 (ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  
ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor’s หรือ Moody’s หรือ Fitch 
หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป  ได้แก่ 
(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อนัได้แก่   
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(ก)  ตัว๋เงินคลงั 
(ข)  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
 

(2.2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั  
ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 
 

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้  ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้ แปลงสภาพและหุ้นกู้
อนพุนัธ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ี
กําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึ่ง
ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้
ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 
 

(2.4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์   
 

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   
 

(2.6) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการ
ลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวม     
ตลาดเงิน เป็นต้น 
 
(2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.1.2 (1) หรือข้อ 3.12.1.2 (2.1) (2.2) (2.3) 
(2.4) หรือ (2.6) ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่ในรูป
อตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  
 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน  
สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้
เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข   
 

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตามข้อ 3.12.1.2 (2.3) ต้องมีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้และ   
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รับซือ้ตราสารนัน้ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยู่
เสมอ  โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้  และ 
(3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 
 (ข)  ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ  ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  
 (ค)  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก  หากตราสารดงักล่าวไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  ตราสารนัน้ต้องมี
บริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 

3.12.1.3 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ได้แก่  
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึง่ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.12.1.2 (1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทนุ
ลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสาร
ดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 

ในกรณีท่ีหุ้นกู้ แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการคํา้ประกัน การคํา้ประกันดงักล่าวต้องเป็นการคํา้ประกันต้นเงินและดอกเบีย้เต็ม
จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย      
นอกจากนี ้ในการลงทนุในตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุนัน้ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในขณะท่ีลงทนุหรือได้มา มลูคา่ของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วมีมลูคา่สงูกวา่ราคาตลาดของหุ้นท่ีรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ (out 
of the money) 
(2) ในกรณีท่ีมีการใช้สทิธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจดัการขายหุ้นท่ีได้รับจากการแปลงสภาพนัน้ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้หุ้นดงักลา่ว
มา 
 

การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดงักลา่ว
จะเกิดจากการใช้สทิธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบงัคบัการแปลงสภาพ 
 

3.12.1.4 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) 
 

3.12.1.5 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
 

3.12.1.6 ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.12.1.1 (3) 
 

3.12.1.7 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมีสนิค้าหรือตวัแปรอยา่งใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
(1) หลกัทรัพย์ 
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(2) อตัราดอกเบีย้ 
(3) อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
(4) อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือของผู้ออกตรา
สารหรือคู่สญัญาดงักลา่ว 
(5) ทองคํา 
(6) นํา้มนัดิบ 
(7) ดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (9) 
(8) ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตามข้อ (7) 
(9) สนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานกําหนด 
ในกรณีท่ีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอ้างอิงกบัราคาของสนิค้าหรือตวัแปรตามวรรคหนึง่ราคาท่ีอ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือ
ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเทา่นัน้ ทัง้นี ้ราคาของสนิค้า ตวัแปรอ่ืนท่ีไมใ่ช่ดชันี หรือสนิค้าหรือตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันี
ดงักลา่วต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 

3.12.1.8 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ่มเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกบัข้อ 3.12.1.1 ถงึข้อ 3.12.1.7 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

3.12.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ : 
- 
 

3.13. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม : 
3.13.1. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ : 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้ 
ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีแก้ไขด้วย  
 

3.13.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
 (1) ตราสารภาครัฐไทย 
 (2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว 
 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตรา
สารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto 
redemption) 
 

3.13.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็น
คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายดงักล่าว
เป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านัน้ รวมใน
อตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย   
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ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่
ละรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 

3.13.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ธนาคาร
ท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อย
ละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 
(2) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตามข้อ 3.12.1.3 
(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 3.12.1.5 
(4) ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ตามข้อ 3.12.1.6 
(5) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.12.1.7 

 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทนุราย
เดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
(1) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.4 (1) (2) หรือ (5) 
(2) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.5 (1) 
ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงินฝาก
ดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 

3.13.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ตามข้อ 3.12.1.1 ท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของ
บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 
(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ผู้ออกหุ้นดงักลา่วอยู่
ระหว่างดําเนินการกระจายถือหุ้นรายย่อยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
(3) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตามข้อ 3.12.1.3 ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่
ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
(4) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามข้อ 3.12.1.6 ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) 
(5) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อ 3.12.1.7 ท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
 

ตราสารแห่งทนุ ตามข้อ 3.13.1.4 (1) และตราสารแห่งหนี ้ตามข้อ 3.13.1.4 (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่ทนุ ตามข้อ 3.12.1.1 (2) หรือตราสารแหง่หนี ้3.12.1.2 (2.6) 
 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 (1) ท่ีบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้
สัง่จ่ายผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย 
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3.13.1.5 บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์และทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 
และข้อ 3.13.1.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นตอ่ไปนี ้
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว ซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา 
ต้องมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
(2) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 

3.13.1.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้รวมกับร้อยละสิบของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

3.13.1.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่
ทรัพย์สนินัน้โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สิน
ดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสิบของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 
ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 แล้วแตก่รณี ก็ได้  
 

ท้งนี ้การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.6 และข้อ 3.13.1.7  นี ้มิให้บริษัทจดัการกองทนุรวมนบัมลูคา่หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมและหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว 
 

3.13.1.8 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา
ใช้เงิน ท่ีบคุลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวม ในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  
(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(2) ธนาคารพาณิชย์ 
(3) บริษัทเงินทนุ 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
(7) ธนาคารตา่งประเทศ 
 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 
(2) ทรัพย์สนิท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม 
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อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมีอายุ
โครงการตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป   
  

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรคหนึง่ 
ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ีย
ตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทํา
การถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบ
ภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 
 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้ 
 

3.13.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงิน และตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผอ่นผนัตอ่สํานกังานเพ่ือไมต้่องนําการ
ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (REITs)  เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 
 

3.13.1.11 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือ
เป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 
(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 
(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 
หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) 
 
3.7.1.12 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้  โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่  
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3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกระทํานอกศูนย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยมี
วตัถปุระสงค์นอกเหนือจากเพ่ือการลดความเส่ียง โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ                     
 
3.7.1.14 ในกรณีท่ีกองทนุเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) ให้
บริษัทจดัการดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจํานวนท่ีเพียงพอต่อมลูค่าสทุธิท่ี
กองทนุอาจมีภาระต้องชําระหนีห้รือชําระค่าสินค้าเม่ือสิน้สดุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่สญัญานัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด 
 
3.13.1.15 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ ไม่เกินร้อยละ 25 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.13.1.16 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษัทจดัการคํานวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม 
รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 
ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมา
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม  บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
 ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ  และส่งรายงาน
ดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทําการนับแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   
 
3.13.1.17 ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ หรือธุรกรรมการ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิ
ดงักลา่ว รวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในประกาศนี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไมน่บัมลูคา่ของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวม
ในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 ก็ได้  

 

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้  

 

(2) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่น
การลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก )  นับมูลค่า ท่ีผู้ ออกตราสารดังกล่าวมีหน้า ท่ี ต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอัตราส่วนท่ีผู้ ออกตราสารดังกล่าว  
(ข) นบัมลูคา่ของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยถือเสมือนว่ากองทนุลงทนุในหุ้นท่ีรองรับนัน้โดยตรง ทัง้นี ้
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มลูค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดงักล่าว 
แล้วแตก่รณี 

 

(3) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
(ก) นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 
(ข) นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิง
นัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าว ให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของ
ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ 
 

(4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ การนับมลูค่าของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและมลูค่าของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ให้
บริษัทจดัการปฏิบติัตาม (1) โดยอนโุลม 
 

3.13.1.18 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.3 
และข้อ 3.13.1.4 ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ในกรณีท่ีมลูค่ารวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 
28. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัไม่น้อยกว่ามลูค่าธุรกรรม ให้นําหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีด้งักล่าวมาคํานวณอตัราสว่นการ
ลงทุนเท่ากับมูลค่าธุรกรรม ทัง้นี ้บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนท่ี
คูส่ญัญา  

 (2) ในกรณีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. 
วรรคหนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัน้อยกวา่มลูคา่ธุรกรรม ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) นําหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีด้งักล่าวมาคํานวณอตัราส่วนการลงทนุ เท่ากบัมลูค่าหลกัทรัพย์หรือตรา
สารแหง่หนีน้ัน้ตามราคาตลาด และ 
  (ข) นําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราส่วนการลงทนุท่ีคู่สญัญาเท่ากบัส่วนต่างของมลูค่า
ธุรกรรมกบัมลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีน้ัน้ตามราคาตลาด 
 (3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนตามสญัญาท่ีมีข้อกําหนดให้คํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่ง
หนีท่ี้ซือ้และมลูค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสทุธิของธุรกรรมทัง้หมดตามประกาศสํานักงาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28/1 (2) ให้คํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุดงันี ้
  (ก) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานักงาน ท่ี สน. 
24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของแต่ละธุรกรรมมีมลูค่าไม่น้อยกว่ามลูค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนัน้ ให้คํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุตามหลกัเกณฑ์ใน (1) 
  (ข) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานักงาน ท่ี สน. 
24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของแต่ละธุรกรรมมีมลูค่าน้อยกว่ามลูค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอตัราสว่น
การลงทนุตามหลกัเกณฑ์ใน (2)  
  (ค) ในกรณีท่ีมีบางธุรกรรมท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศ
สํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัน้อยกว่ามลูค่าธุรกรรม ให้บริษัทจดัการนําหลกัทรัพย์หรือตราสาร
แหง่หนีท่ี้ซือ้ของธุรกรรมท่ีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 
28. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัไม่น้อยกว่ามลูค่าธุรกรรม มาคํานวณอตัราส่วนการลงทนุเพิ่มเติมเพ่ือชดเชยส่วนต่างของมลูค่า
ธุรกรรมกบัมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึง่  
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(3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของธุรกรรมแรก ทัง้นี ้หากภายหลงัการชดเชยสว่นตา่งข้างต้น มลูคา่สทุธิของทกุหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้
ซือ้โดยมีสญัญาขายคืนยงัคงน้อยกว่ามลูค่าสทุธิของทกุธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราส่วนการ
ลงทนุท่ีคูส่ญัญาเทา่กบัสว่นตา่งดงักลา่ว 
 

 มลูคา่ธุรกรรม หมายความว่า ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนจนถึง
วนัท่ีมีการคํานวณ 
 

3.13.1.19 การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตาม ข้อ 3.13.1.2 ข้อ 
3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5(1) ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตามข้อ 3.13.1.13 ให้ใช้
มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ท่ีใช้ในการคํานวณ 
 

3.13.1.20 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.13.1.19 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิตของผู้ออกสินค้า  
หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า ท่ีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิง ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุสําหรับ
สนิค้าดงักลา่วท่ีกําหนดไว้ในประกาศ สน.24/2552 โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้ให้บริษัท
จดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้นบัมลูค่า
ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าคณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนัแทน 
(2) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกบัดชันีดงัต่อไปนี ้ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนสําหรับ
องค์ประกอบดงักลา่วท่ีกําหนดไว้ในประกาศ สน.24/2552 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่องค์ประกอบนัน้โดยตรง 
เว้นแตใ่นกรณีท่ีองค์ประกอบดงักลา่วเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบ 
 (ก) ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรท่ีกองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ตามประกาศ สน.24/2552 ข้อ 37(2) (ข) 
 (ข) ดชันีท่ีไมเ่ข้าลกัษณะเป็นดชันีท่ีมีการกระจายนํา้หนกัอยา่งเพียงพอตามประกาศ สน.24/2552 ข้อ 37/1 
 (ค) ดชันีท่ีมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (high yield 
bond index) 
 

3.13.1.21 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5(1) ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.13.1.22 ด้วย 
 (1) ในกรณีท่ีทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สนิ
หรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  
(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือกคํานวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 

3.13.1.22 การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.13.1.21 จะทําได้ตอ่เม่ือบคุคลดงักลา่ว
ได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของ
ผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
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3.13.1.23 ในกรณีท่ีกองทนุมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right issue) หากการใช้
สิทธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักล่าวมีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในข้างต้นนี ้บริษัทจดัการ
อาจซือ้หุ้ นเพิ่มทุนนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอัตราส่วนท่ีเก่ียวข้องเร่ืองดังกล่าว ทัง้นี  ้เฉพาะภายในช่วง
ระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 

3.13.1.24 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทนุ หรือตราสารแห่งหนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมมีมลูค่าไม่
เกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดในข้างต้นนัน้ หากต่อมาตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ มีมลูค่าเกิน
อตัราส่วนดงักล่าวโดยสาเหตดุงัต่อไปนี ้ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการ
ประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) ตราสารแห่งทนุนัน้ ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขดําเนินการให้เหตแุห่งการเพิกถอน
หมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
(2) ตราสารแหง่หนี ้หรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 
3.13.1.25 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น 
หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสาม
วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้
สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 

3.13.1.26 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้    
(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนได้ 
(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผอ่นผนัจากสํานกังาน และ 
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้
จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือ
หุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผอ่นผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว 
ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 
 

3.13.1.27 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.1.8 ข้อ 3.13.1.16 ข้อ 3.13.1.23 ข้อ 3.13.1.24 ข้อ 
3.13.1.25 และข้อ 3.13.1.26 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการ
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นบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
สามารถตรวจสอบได้ 
 

3.13.1.28 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาใช้บงัคบักบักองทนุเปิดท่ีปรากฏเหตตุามข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุเปิดนัน้ตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม” 
 

สรุปอตัราสว่นการลงทนุ : 
1. Total non-investment grade : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15.00 
2. Non-investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 5.00 
3. Investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 25.00 
4. Financial institution company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 25.00 
5. Individual fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10.00 
6. Total fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00 
 

3.13.2. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ : 
- 
 

4. การแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1. การแบง่ชนิดหน่ วยลงทนุ : ไม ่มี  

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่ วยลงทนุ : ไม ่มี  
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่ วยลงทนุ) : 
 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
- บริษัทจดัการ 
- ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ 
 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ได้ท่ีสํานกังานของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ผู้ขายหน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการ 
 

5.2.1 สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยตรงกบับริษัทจดัการ ในราคาตามมลูคา่ท่ีตราไว้ 
 

5.2.2 สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยตรงกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ผู้ขายหน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการ ในราคาตาม
มลูคา่ท่ีตราไว้ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะทําหน้าท่ีเป็นเพียงผู้สง่ผา่นคําสัง่จองซือ้นัน้ๆ ไปยงัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ลงทนุเทา่นัน้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุแตง่ตัง้บริษัทจดัการให้เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุ 
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5.3. วิธีการสัง่ซือ้/การจองซือ้หน่วยลงทนุ 
5.3.1 การสัง่ซือ้ สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้ละไม่ต่ํากว่า 1 หน่วยของการซือ้ขาย และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1 หน่วยของการ
ซือ้ขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน และย่ืนเอกสารทัง้หมดพร้อมชําระค่าซือ้เต็ม
จํานวนท่ีบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 
5.3.2 การจองซือ้หน่วยลงทนุ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และผู้ขายหน่วยลงทนุ ภายในวนัและเวลาท่ีผู้
ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ผู้ขายหน่วยลงทนุ และ/หรือบริษัทจดัการกําหนด (บริษัทจดัการจะทําหน้าท่ีเป็นเพียงผู้สง่ผา่นคําสัง่จองซือ้นัน้ๆ 
ไปยงัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทนุเทา่นัน้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุแตง่ตัง้บริษัท
จดัการให้เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุ) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่จองซือ้หน่วยลงทนุ ครัง้ละไมต่ํ่ากวา่ 5,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็น
ทวีคณูของ 1,000 บาท โดยผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคํา
ขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วย และผู้ขายหน่วยลงทนุ มีรายละเอียดดงันี ้
 
- ในกรณีจองซือ้หน่วยลงทนุผา่นผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ  
ผู้สนใจลงทนุจะต้องมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์ และจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
และ/หรือ เอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน และย่ืนเอกสาร
ทัง้หมดพร้อมชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสดเต็มจํานวนท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ โดยผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีรับจองซือ้หน่วยลงทนุ
จะสง่มอบหลกัฐานการรับจองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปไว้เป็นหลกัฐาน 
 
    - ในกรณีจองซือ้หน่วยลงทนุผา่นผู้ขายหน่วยลงทนุ 
ผู้สนใจลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนดให้ถกูต้อง ครบถ้วน และตามความเป็นจริง 
พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนด พร้อมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนท่ีผู้ขายหน่วยลงทนุ โดย
ผู้ขายหน่วยลงทนุท่ีรับจองซือ้หน่วยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการรับจองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปไว้เป็นหลกัฐาน 
 
- ในกรณีจองซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ (เฉพาะการเสนอขายช่วง IPO) 
ผู้สนใจลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนดให้ถกูต้อง ครบถ้วน และตามความเป็นจริง 
พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนด พร้อมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
โดยผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนท่ีรับจองซือ้หน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สนใจลงทุนทั่วไปไว้เป็น
หลกัฐาน 
 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
(1) กรณีบคุคลธรรมดา  
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนงัสือ
เดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
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(2) กรณีนิติบคุคล  
(ก) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(ข) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท 
(ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(ง) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารตา่งๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  
 
5.4 การรับชําระและการเก็บรักษาคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
5.4.1 การรับชําระและการเก็บรักษาคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยชําระ ณ ท่ีทําการของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ด้วยการสง่มอบเป็น
ตะกร้าหลกัทรัพย์เข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ตามอตัราสว่นและรายละเอียดของหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ซึง่ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 95 ของตะกร้าหลกัทรัพย์ (โดยสว่นท่ีเหลือจะชําระเป็นเงินสด หรืออ่ืนๆตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด) 
 
5.4.2 การรับชําระและการเก็บรักษาคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไป สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค 
ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงินของธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีทําการของบริษัทจดัการเทา่นัน้ โดยจะต้อง
ลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืน 
หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอ่ไป หลงัจากท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ ได้รับชําระคา่ซือ้
หน่วยลงทนุแล้ว จะสง่มอบหลกัฐานการรับจองซือ้หน่วยลงทนุให้เป็นหลกัฐาน 
 

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องย่ืนชําระให้เสร็จสิน้ก่อนเวลาเคลียร่ิงของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวนัและเวลาท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ขายหน่วยลงทนุกําหนด  
 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ขาย
หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้และ
การเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนวยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 

ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปต้องซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีได้ชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ โดยผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ขายหน่วยลงทุนมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของ
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีดําเนินการไมค่รบถ้วนตามเง่ือนไขและวิธีการดงักลา่วข้างต้น   
 
5.5 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
5.5.1 การจดัสรรหน่วยลงทนุ สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมเ่กินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดในโครงการ (ทนุจดทะเบียนของโครงการ หาร
ด้วยมลูคา่ท่ีตราไว้) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุทกุรายจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้เข้ามา 
 

ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรวมกนัเกินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดในโครงการ (ทนุจดทะเบียนของโครงการ 
หารด้วยมลูค่าท่ีตราไว้) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งจะใช้
หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน ตามวนัและเวลาท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่
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เพียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
สัง่ซือ้ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมกันนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทนุแต่
บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องบอกกลา่วลว่งหน้า 
บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินหน่วยลงทนุท่ีกําหนดในโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 
 
5.5.2 การจดัสรรหน่วยลงทนุ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป 
ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทนุทัว่ไปทกุรายสัง่ซือ้หน่วยลงทนุรวมกนัเป็นจํานวนไมเ่กินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะได้รับ
จดัสรรจากบริษัทจดัการ ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปทกุรายท่ีสัง่ซือ้กบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุนัน้ๆ จะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจํานวน
ท่ีจองซือ้   
 

ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทนุทัว่ไปทกุรายสัง่ซือ้หน่วยลงทนุรวมกนัเป็นจํานวนเกินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะได้รับ
จดัสรรจากบริษัทจดัการ การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปแตล่ะรายจะอยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/
หรือผู้ขายหน่วยลงทนุท่ีรับคําสัง่ซือ้ โดยจะใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน ตามวนัท่ีซึง่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุได้รับใบคําสัง่ซือ้ คา่สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุเตม็จํานวน พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบการสัง่ซือ้ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการ 
 
อนึง่ ผู้สนใจลงทนุทัว่ไป จะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นจํานวนทวีคณูของ 100 หน่วย เพ่ือความสะดวกในการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสว่นท่ีเกินให้แก่ผู้จอง
ซือ้หน่วยลงทนุ (โดยไมมี่ดอกเบีย้) ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัปิดรับการเสนอซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก 
 
เง่ือนไขอ่ืนใด 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฎิเสธ และ/หรือ ระงบัการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีท่ีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้จองซือ้/ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง หรือไมค่รบถ้วน 
(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้จองซือ้/ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็น
ต้น 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบลว่งหน้า 
(4) กรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุไมส่ามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 

5.6 การคืนคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
(1)บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอ
ขายครัง้แรกไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยติุโครงการหลงัจากสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เน่ืองจากไมส่ามารถขายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการประสงค์
จะยติุโครงการ เน่ืองจากขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุได้ถงึ 35 ราย แตมี่มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดต่ํากวา่ 50,000,000 
บาท บริษัทจะคืนคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ตามตะกร้าหลกัทรัพย์ เป็นเงินสด และ/หรือเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบใุนคําขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมถงึผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ภายใน 1 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามสดัสว่นท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเข้า
มา หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนคา่ซือ้ดงักลา่วภายในกําหนดเวลาข้างต้น อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ 
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บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี นบัตัง้แตว่นัท่ีครบกําหนดเวลา เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับ
อนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินโครงการตอ่ไปได้ 
 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดย
บริษัทจดัการอาจยติุการขายหน่วยลงทนุได้ 
 

โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมจะรายงานให้สํานกังานทราบถึงการยติุการขายหนวยลงทนุตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุ
การขายหน่วยลงทนุนัน้ และให้การอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัท่ีแจ้งให้สํานกังานทราบ 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่ซือ้หนวยลงทนุภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงตาม
วรรคสอง และหากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเน่ืองจากความผิด
ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเอง ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมชําระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบ
กําหนดเวลานัน้จนถงึวนัท่ีชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน 
 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
- บริษัทจดัการ (เฉพาะสําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเทา่นัน้) 
- ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ 
- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
ในการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เน่ืองจากบริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุให้เฉพาะผู้ ร่วมค้าหน่วย
ลงทนุเทา่นัน้ ดงันัน้ ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ด้วยวิธีการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์ท่ี
กําหนด ทัง้นี ้ราคา เง่ือนไข และวิธีการจะเป็นไปตามท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนดกบัผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

6.2.1 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
6.2.1.1 การสัง่ซือ้หน่วยสําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
(1) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ทกุวนัทําการ ในระหวา่งเวลาทําการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตาม
ตะกร้าหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ไมน้่อยกว่าร้อยละ 95 ของมลูคา่ตะกร้าหลกัทรัพย์ (โดยสว่นท่ีเหลือจะชําระเป็นเงินสด
หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด) และในราคาท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ 
 
หากผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยผ่านบริษัทจดัการ ภายหลงัเวลาปิดทําการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของวนัสง่คําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุใด ให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุถดัไป ตามตะกร้าหลกัทรัพย์ตามท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ซึง่ไมน้่อยกว่าร้อยละ 95 ของมลูคา่ตะกร้าหลกัทรัพย์ (โดยสว่นท่ีเหลือจะชําระเป็นเงินสด หรืออ่ืนๆตามท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด) ในราคาท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุถดัไป 
 

(2) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้ละไม่ต่ํากวา่ 1 หน่วยของการซือ้ขาย และเพิ่มขึน้เป็นจํานวนทวีคณูของ 1 หน่วย
ของการซือ้ขาย โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคําสัง่ Creation/Redeem ให้ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจน และย่ืนเอกสาร
ทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ Create ให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
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ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีจํานวนมากกวา่เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุโดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่จะใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนั
และเวลาท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่สัง่ซือ้เต็มจํานวน 
ในการสัง่ซือ้ ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุรับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ หรือน้อยกวา่ท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่ว และยินยอมรับคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุคืนโดยไมมี่ดอกเบีย้ ในกรณีท่ีไมไ่ด้
รับการจดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยบริษัทจดัการจะคืนคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นตะกร้าหลกัทรัพย์ เข้าบญัชีของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ
ตามท่ีแจ้งไว้ ตามอตัราสว่นและรายละเอียดของหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 95 ของตะกร้าหลกัทรัพย์  
(โดยสว่นท่ีเหลือจะชําระเป็นเงินสด หรืออ่ืนๆตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด)  

 

(3) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ด้วยการสง่มอบเป็นตะกร้า
หลกัทรัพย์เข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ตามอตัราสว่นและรายละเอียดของหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
ซึง่ไมน้่อยกว่าร้อยละ 95 ของตะกร้าหลกัทรัพย์ (โดยสว่นท่ีเหลือจะชําระเป็นเงินสด หรืออ่ืนๆตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด) ภายในวนั
ทําการท่ี 3 นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 
 

ในการชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ่มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (สว่น
ตา่งเงินสด) ซึง่ขึน้อยูก่บัสว่นต่างของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยของการซือ้ขาย และมลูคา่ของตะกร้าหลกัทรัพย์ (PDF) ของวนัสง่
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของสว่นตา่งเงินสดจะเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของหน่วยของการซือ้ขาย (CU)  
 

(4) การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้จะกระทําในวนัทําการท่ี 3 นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 
 

(5) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีได้ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
 

(6) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงั
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตไ่ม่สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุได้
ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นวา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือตอ่ช่ือเสียงหรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือเกิดเหตกุารณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ
บริษัทจดัการ ซึง่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสัง่ซือ้ได้ หรือบริษัทจดัการระงบัการใช้สทิธิของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามสญัญา
ระหวา่งบริษัทจดัการกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเข้าสูภ่าวะล้มละลาย โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ร่วมค้าหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้า 
 

6.2.1.2 การสัง่ซือ้ (แลก) หน่วยลงทนุ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป ด้วยวิธีการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์ 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่ซือ้ (แลก) หน่วยลงทนุโดยตรงกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ผู้ขายหน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการ (ในกรณ่ีท่ีผู้
ร่วมค้าหน่วยลงทนุแตง่ตัง้บริษัทจดัการให้เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุ) ด้วยวิธีการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ราคา เง่ือนไข และวิธีการ
จะเป็นไปตามท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนดกบัผู้ลงทนุทัว่ไป โดยผู้สนใจลงทนุทัว่ไปท่ีได้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุและขอคืนค่าซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ อนึ่ง ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ (แลก) หน่วยลงทนุ ใน
กรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นวา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ โดยไมจํ่าเป็นต้อง
แจ้งให้ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปทราบลว่งหน้า 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจดัการจะแจ้งวนัและ
เวลาเสนอขาย ให้ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท หรือผา่นช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะเป็นผู้ กําหนดราคา
เสนอขาย และแจ้งให้ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปทราบผ่านทางช่องทางท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนด  
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6.2.1.3 การซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปและผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถซือ้และขายหน่วยลงทนุของกองทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดย
ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์ 
 

6.3 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

 การจดัสรรหน่วยลงทนุ สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
กรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่เกินเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีตนสัง่ซือ้ 
 

 การจดัสรรหน่วยลงทนุ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ ดงันัน้ ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ขายหน่วย
ลงทนุจะเป็นผู้จดัสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไป ตามขัน้ตอน หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนด 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือตอ่ช่ือเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบลว่งหน้า 
 
6.4 การคืนคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า โดย 
บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้ (ถ้ามี) ภายใน 15 วนัทําการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 

6.5 เง่ือนไขอ่ืนใด 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฎิเสธ และ/หรือ ระงบัการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีท่ีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้จองซือ้/ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง หรือไมค่รบถ้วน 
(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้จองซือ้/ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็น
ต้น 
 (3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบลว่งหน้า 
(4) กรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุไมส่ามารถสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด และต้องเสียคา่เบีย้
ปรับท่ีกําหนดในสญัญาระหวา่งกองทนุและผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว ตรงกบัวนัท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ให้เป็นวันหยุดการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันท่ีบริษัท
จดัการเปิดทําการแต่มีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเล่ือนการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุออกไปเป็น
วนัทําการถดัไป 
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7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 
7.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
- บริษัทจดัการ 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
- บริษัทจดัการ (เฉพาะสําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเทา่นัน้) 
- การรับซือ้คืน (การแลก) หน่วยลงทนุสําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป โดยผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ด้วยวิธีการรับมอบตะกร้าหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้
ราคา เง่ือนไข และวิธีการจะเป็นไปตามท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนดกบัผู้ลงทนุทัว่ไป 
- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไปและผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ) 
 
7.3. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
7.4.1 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยผา่นบริษัทจดัการ เฉพาะสําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ เทา่นัน้ 
(1) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ทกุวนัทําการ ในระหว่างเวลาทําการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ด้วยวิธีการรับมอบตะกร้าหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 95 ของตะกร้าหลกัทรัพย์ (โดยสว่นท่ีเหลือจะชําระ
เป็นเงินสด หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด) ในราคาท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
 

การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านบริษัทจดัการภายหลงัเวลาปิดทําการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ของวนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ใด ให้ถือวา่เป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป ตามตะกร้าหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 95 ของตะกร้าหลกัทรัพย์ (โดยสว่นท่ีเหลือจะชําระเป็นเงินสด หรืออ่ืนๆตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด) และในราคา
ท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุถดัไป 
 

(2) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ จะต้องสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุครัง้ละไมต่ํ่ากวา่ 1 หน่วยของการซือ้ขาย และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1 หน่วย
ของการซือ้ขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารประกอบอ่ืนใดให้ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนและ
ย่ืนเอกสารทัง้หมดตอ่บริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยไว้เป็น
หลกัฐาน 
 

(3) บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนั
ทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยจะชําระเป็นตะกร้าหลกัทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้
ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามอตัราสว่นและรายละเอียดของหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 95 ของตะกร้า
หลกัทรัพย์ (โดยสว่นท่ีเหลือจะชําระเป็นเงินสด หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด)  
 

ในการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ่มเติม หรือได้รับคืนเงินสด (สว่นตา่ง
เงินสด) ซึง่ขึน้อยูก่บัสว่นตา่งมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิตอ่หน่วยของการซือ้ขาย และมลูคา่ของตะกร้าหลกัทรัพย์ (PDF) ของวนัสง่คําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของสว่นตา่งเงินสดจะเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของหน่วยของการซือ้ขาย (CU)   
 

(4) ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ได้ย่ืนคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตอ่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ โดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ "การไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ
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ตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ" ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ อาจขอยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ได้ในระหวา่งวนัและ
เวลาทําการของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการก่อน 
 

(5) การลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนจะกระทําในวนัทําการท่ี 3 นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสง่คําสัง่ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 
 

(6) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ หากการทํารายการรับซือ้คืนเสร็จสมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 

(7) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายหลงัระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุไม่สามารถสง่มอบหลกัทรัพย์เพ่ือขอลดจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจะรับซือ้คืนได้ตามวนัและเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเหน็วา่การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วมี
ผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตอ่ช่ือเสียงหรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 
หรือเกิดเหตกุารณ์ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ ซึง่ทําให้ไมส่ามารถดําเนินการตามคําสัง่ขายคืนได้ เช่น การสง่คําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหลกัถกูระงบัเป็นการชัว่คราวในวนัทําการดงักลา่ว หรือบริษัทจดัการระงบัการใช้สทิธิของผู้ ร่วม
ค้าหน่วยลงทนุ ตามสญัญาระหวา่งบริษัทจดัการกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเข้าสูภ่าวะล้มละลาย โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 

7.4.2 การรับซือ้คืน (แลก) หน่วยลงทนุ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป  
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไป สามารถสัง่ขายคืน (แลก) หน่วยลงทนุของกองทนุโดยผา่นผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามเง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีการ
รับซือ้คืนท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนด ทัง้นี ้ราคา และการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไปนัน้ จะเป็นไปตาม
เง่ือนไข และวิธีการท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนดกบัผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

7.4.3 การซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ภายหลงัการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิของกองทนุเป็นกองทนุตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะนําหน่วยของ
กองทนุไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งในการลงทนุ
ให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไป โดยผู้ลงทนุสามารถซือ้และขายหน่วยลงทนุของกองทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ในวนัและเวลาทําการของตลาดหลกัทรัพย์  
 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  
- 
  

7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :-  
 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีวนัทํา
การซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตรงกบัวนัท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ซึง่อาจเป็น
วนัท่ีบริษัทจดัการเปิดทําการแต่มีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเล่ือนการซือ้หรือขายคืนหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัทําการถดัไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  
 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่ วยลงทนุ : - 
 

 8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่ วยลงทนุเพิ่มเติม : 
 

9. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ :  
บริษัทจดัการอาจรับชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมิใช่เงินสดให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดย
จะชําระเป็นตระกร้าหลกัทรัพย์ ตามอตัราสว่นและรายละเอียดของทรัพย์สนิท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 

10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
10.1 บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์คืนแก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
  (ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 
  (ข) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับมอบตะกร้าหลกัทรัพย์ จากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ 
ซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวไม่ถกูต้องต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา 
 

10.2 การเล่ือนกําหนดการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์คืนแก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจดัการกองทนุ
รวมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้
(1) เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กิน 10 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับ
การผอ่นผนัจากสํานกังาน 
(2) แจ้งผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเล่ือนกําหนดการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์คืน 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์คืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ตอ่สํานกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 
(4) ในระหวา่งการเล่ือนกําหนดการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์คืน หากมีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลา
ดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์คืนแก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ
ตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
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11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน ตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 

(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเหน็ชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
  (ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 
  (ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
  (ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ี
รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไมเ่กิน 1 วนัทําการ เว้นแตจ่ะ
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 
 

(3) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัต่อไปนี ้
  (ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้
 1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 
 (ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั 
 

(4) ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับวนั
ดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนถึง
วนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ 
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 

2. เม่ือปรากฎเหตตุามข้อ 1. (1) (2) หรือ (3) และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
พลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1.(1) หรือ (2) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคํา
สัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 
(2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 
1.(1) และ (2) เกินหนึง่วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ 
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 (ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทํา
การสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 (ข) แจ้งให้ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคํา
สัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  
 

3. บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 
20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

13. เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
 

14. การจ่ายเงนิปันผล :  
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย  
 
14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาจ่ายหรือไมจ่่ายเงินปันผล ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร โดยในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะ
จ่ายเงินปันผลนัน้ จะจ่ายจากกําไรสะสมหรือกําไรสทุธิ เม่ือกองทนุมีกําไรสะสมหรือกําไรสทุธิในงวดบญัชีท่ีจ่ายเงินปันผล และการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไมทํ่าให้กองทนุมีผลขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในงวดบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วจะไมเ่กินปีละ 4 ครัง้ โดยจะพิจารณาจ่ายในอตัราไมเ่กินร้อยละ 100 ของกําไรสะสม หรือกําไรสทุธินัน้ๆ  

 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ : - 
ในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ วนั
ปิดสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล ตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย 
(2) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผลและอตัราเงินปันผล โดย
ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
(ข) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ 
ทกุแหง่ของตวัแทนขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
(ค) สง่หนงัสือแจ้งผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ระบไุว้ในแบบคําขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในแบบคําขอเปิด
บญัชีกองทนุเปิดทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วย
ลงทนุ 
(4) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุจะได้รับเงินปันผลซึง่ถือเป็นเงินได้พงึ
ประเมิน ซึง่ต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลท่ีจ่ายนีย้อ่มทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยลงทนุลดลงเทา่จํานวนเงินปันผลบริษัท
จดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยวิธีการท่ีตา่งกนัสําหรับหน่วยลงทนุท่ีขายในช่วงระยะเวลาท่ีตา่งกนัก็ได้ โดยปฏิบติั
เพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไมใ่ช้สทิธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามใช้สทิธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ บริษัทจดัการจะไมนํ่าเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชน์ของกองทนุ 
 

ข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผล 
(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในสว่นท่ีเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ี
ได้รับยกเว้น ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัทําบญัชีและแยกเงินท่ีไมอ่าจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบญัชีและทรัพย์สนิของกองทนุรวมและ
ไมนํ่าเงินดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม และจะสง่เงินดงักลา่วให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน 
 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) : - 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีสามารถประมาณการได้ซึง่เรียกเก็บจากกองทนุ เม่ือรวมกนัแล้วไมเ่กินร้อยละ 5.00 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียม
นายทะเบียน หรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ ทัง้นี ้
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไมร่วมคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถประมาณการได้ อาทิ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขอ
มติผู้ ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง อยา่งไรก็
ตาม ผู้ลงทนุสามารถดรูายละเอียดคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงได้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุป ใหมท่กุรอบปีบญัชี เพ่ือแสดงรายละเอียด
ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชีท่ีผา่นมา  
 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ 
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คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบั
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ  
 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบั
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ 
 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.20 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบั
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ  
 

15.2.4 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทนุ :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกันกับ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ 

 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : - 
 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
- คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลสภาพคลอ่ง :  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกันกับ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ 

 

- คา่ธรรมเนียมผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ (Participating dealer) และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ: 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกันกับ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ 

 

- คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้  
(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทนุเฉล่ียเทา่กนัทกุวนั เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่  
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่มเ่กิน 2,000,000 บาท  
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(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ ค่าจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ค) คา่ธรรมเนียมการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนหรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของคา่ใช้จ่ายนัน้ ได้แก่  
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การสง่เสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม  
(ค) คา่จดัทํา จดัพิมพ์และจดัสง่ใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ บตัร
กองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บตัรกองทนุ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง คา่จดัทําจดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือบอก
กลา่วรายงานตา่ง ๆ สาส์นถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ง) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวกบัการแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ การ
จดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คา่จดัทํา คา่พิมพ์และจดัสง่หนงัสือชีช้วน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่รวมถึงการ
ลงประกาศต่างๆ ในหนงัสือพิมพ์รายวนั รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุและบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุท่ีบริษัท
จดัการจดัทําขึน้หรือมีหน้าท่ีจัดทําขึน้ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือ
กฎหมายกําหนด  
(ฉ) คา่แปลเอกสารท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดชันีอ้างอิง ตามท่ีจ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้จากการใช้ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูต่างๆ 
เพ่ือนํามาใช้ในการคํานวณตวัแปรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง  
(ซ) คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  
(ฌ) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเม่ือได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ  
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือ
คา่ธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัทางราชการ คา่ใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตาม
ตราสารแห่งหนี ้ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
ดงักลา่ว  
(ฏ) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(ฐ) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่ง ๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่าไปรษณียา
กรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่พาหนะ คา่ใช้จ่ายในการส่ือสารโต้ตอบโดยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์  
(ฑ) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมการคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ เป็นไปตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์
กําหนด ตามท่ีจ่ายจริง 
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(ฒ) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการชําระบญัชีและเลกิกองทนุ  
(ณ) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ด ของกองทนุรวม  
 

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่ง
ประเทศไทย  
(3) คา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่จะรวมอยู่ในต้นทนุของค่าซือ้หลกัทรัพย์เม่ือมีการซือ้หลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรัพย์เม่ือมีการขายหลกัทรัพย์ ได้แก่  
(ก) คา่อากรแสตมป์  
(ข) คา่ธรรมเนียมหรือคา่นายหน้าการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
(ค) คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

(4) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุซึง่มิได้ระบไุว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวน
เงินและเวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุโดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอตัราท่ีกําหนดในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผย
แยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ่งบริษัทจดัการ จดัทํา
เม่ือสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี  
 
• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทนุ ของกองทนุซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจําปี  
 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุ จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี)  

 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

15.3. คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
- ในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก (IPO) 

 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บจากผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ : ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ 
เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทนุทัว่ไป : ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 

- ภายหลงัจากระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  

 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บจากผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ : ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ 
เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทนุทัว่ไป : ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 

อนึง่ การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยจะปิด
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ประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละ
กลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)” ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั เพ่ือให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักลา่ว 
 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บจากผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ : ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หน่วย
ลงทนุ 

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วย
ลงทนุ เรียกเก็บจากผู้สนใจลงทนุทัว่ไป : ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

 

อนึง่ การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่
ละกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)”ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั เพ่ือให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักลา่ว  
 
 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ไมมี่  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด  
 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด  
 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา 

- คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป ในกรณีท่ีทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 
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สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป ท่ีทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องชําระคา่ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
- คา่ธรรมเนียมการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
- คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ หรือการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
- คา่ธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์
กําหนด  
 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ จากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึง่เป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย เช่น 
คา่ใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากบันายทะเบียน คา่แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูในทะเบียน ตามอตัราท่ี
นายทะเบียนกําหนด 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการ ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และผู้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะรายอาจเรียกเก็บ คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ และ/หรือ คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัราท่ีแตกตา่งกนั  
 

15.4. วิธีการคํานวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
*บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมทกุวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในแต่ละวนัท่ี
คํานวณนัน้เป็นฐานในการคํานวณคา่ธรรมเนียม โดยคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืน
ใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วนัทําการถดัไปนบัจากวนัสิน้เดือน 
 

** คา่ใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวน หรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของคา่ใช้จ่ายนัน้  
 

*** คา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่จะรวมอยู่ในต้นทนุของค่าซือ้หลกัทรัพย์เม่ือมีการซือ้หลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรัพย์เม่ือมีการขายหลกัทรัพย์ 
  

**** บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้จริง 
 

ทัง้นี ้การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
15.5. การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
15.5.1. กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายของ
กองทนุรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีมิได้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม หรืออตัราคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 60 วนั ตามวิธีการดงัตอ่ไปนีก่้อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว  
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(1) ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ  
(2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
 
15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการจะมีการลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  
บริษัทจดัการจะติดประกาศการลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย ไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ 15.5.1 และข้อ 15.5.2 ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นั
เปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  
 
15.5.3 กรณีท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์
ในการคิดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตามท่ีระบใุนข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอยา่งอ่ืนในอนาคต บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์ท่ีบงัคบัใช้ใหมโ่ดยถือวา่ได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
15.6. หมายเหต ุ: - 
 

16. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ใน
ประเทศ  
 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  
1.บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยการคํานวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลกัการตามท่ี
ประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีหลกัการดงักล่าว
ไม่ครอบคลมุกรณีใดอนัอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจดัการจะใช้หลกัปฏิบติัอนัเป็นท่ียอมรับ เป็นสากล โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดแูลผลประโยชน์  
 

2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ  
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณีราคาขายหน่วย
ลงทนุ จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วนัสิน้วนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นตวัคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุในกรณีราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ นัน้เป็นตวัคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท่ีรับคําสัง่ซือ้ขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวนัทําการถัดไป โดยการประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้ตะกร้า
หลกัทรัพย์ท่ีกําหนดโดยบริษัทจดัการแทน 
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(2.4) ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ของวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพ่ือจ่ายเงินปันผล ภายในวนัทําการ
ถดัไป  
 

การประกาศมลูคา่และราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฎิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(2) ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุภายใน 2 วนัทําการ
ถดัไปก็ได้  
(3) ดําเนินการประกาศทางเวบ็ไซต์เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ 
(4) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 
และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้และ 
(5) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และสถานท่ีทกุแหง่ท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ 
 

ทัง้นี ้การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะประกาศในช่องทางอ่ืนแทนการประกาศทางเวบ็ไซต์ เช่น ประกาศทาง
หนงัสือพิมพ์ หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสม โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณนัน้  
 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
 

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(3.1) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับมลูค่า
หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และ
ประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์
เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุรวมเปิด  
 

4. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัตามข้อ 2. เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับ
ยกเว้นในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  
(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว  
 

16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  
บริษัทจดัการจะประกาศทางเวบ็ไซต์เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม
แทน อาทิ ประกาศทางหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น  
 

16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง :  
1.ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและสง่รายงานให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบถงึความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมี
รายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
 

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เน่ืองตอ่การคํานวณราคาหน่วยลงทนุครัง้
ตอ่ไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการ
พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 
0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแตว่นัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง
จนถงึวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบวา่ราคาหน่วย
ลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย
หนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุในช่วง
ระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่
อาจควบคมุได้แทน  
 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่ง
ของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
หากปรากฏวา่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่
การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้าย
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่น
ตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่น
ตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคา 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 

หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้
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และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้น
แตก่ารท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักลา่ว  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไม่ถงึหนึง่ร้อยบาท 
บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมมี่สถานะ
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 
 

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็น
ต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  
ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

 
17.2. ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 
17.3. ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
ไมมี่ 
 
17.4. ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  
ช่ือ : - 
สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : - 
 
17.5. ท่ีปรึกษา :  
17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุ :  
ช่ือ : - 
 

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทนุ :  
ช่ือ :  Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. (Yuanta) 
 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีบริษัทจดัการจะทําการแตง่ตัง้ให้เป็นท่ีปรึกษากองทนุตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบ 
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17.6. ผู้สอบบญัชี :  
ช่ือ : นายเทอดทอง เทพมงักร 
ช่ือ : นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ 
ช่ือ : นายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 
ช่ือ : นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
ช่ือ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
ช่ือ : นาย อดุม ธนรัูตน์ พงศ์ 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  
หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจงัให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : - 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี 31 เดือน มกราคม  
18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี 31 มกราคม 2557 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
 
19. การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  
19.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่
คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม
จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ ได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจํานวน
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข  
 
อยา่งไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 
ละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ หรือในกรณีท่ีเป็นกองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ หาก
ปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือคํานวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด มีจํานวนไมเ่กินร้อยละ55 ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิด
นัน้ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้  

ทัง้นี ้มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้างต้น หมายความวา่ มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และจะ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ วนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี  
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19.2 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน
ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
19.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจดัการอาจขอรับความ
เหน็ชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักลา่วจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการย่ืนคําขอเป็นหนงัสือ พร้อมทัง้
รายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคํารับรองของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 

เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึง่ ให้ถือวา่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้  
 

19.4 บริษัทจดัการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว โดยไมถื่อว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 
129 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ :  
20.1) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการตามท่ีเหน็สมควรใน
กรณีท่ีสว่นราชการตา่งๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปล่ียน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เหน็ชอบ สัง่การ ผอ่นผนัใน
เร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวงเงินรับอนญุาต และ/หรือวงเงินรับอนญุาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ 
และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุไมว่า่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข หรือรายละเอียด
ตา่งๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว อาทิเช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การ
ยกเลิกวงเงินรับอนญุาต การแต่งตัง้ผู้จดัการกองทนุร่วม การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ราคาขาย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ การ
เพิ่มหรือยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุ และการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ การกําหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้การแก้ไข
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผอ่นผนั สัง่การ ให้สามารถ
กระทําได้ 
 

20.2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ
รวมภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถงึการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมี
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เหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่
จะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
 

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป 
 

20.3) การถือหน่วยลงทนุเกินหนึง่ในสาม  
ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่น
ท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุ
ชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเตม็จํานวนท่ีถืออยู ่
 

20.4)  ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ  
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 

20.5) บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
(2) ต้องไมมี่พฤติกรรมท่ีแสดงให้เหน็วา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์
จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 
 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทําด้วยความ
เป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
 

บริษัทจดัการไม่สามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ี
ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ ให้บริการจดัให้แก่บริษัทจดัการหรือพนกังานของบริษัทจดัการตามเทศกาลท่ีเป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท  ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ด้ ท่ี 
www.ktam.co.th " 
 

20.6) การกู้ ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน 
บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุได้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนได้เฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุ 
(2) เงินท่ีได้จากการกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ 
(3) จํานวนเงินกู้ ยืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ เว้นแต่ใน
กรณีจําเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและ
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ตลาดทนุในวงกว้าง สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผนัอตัราดงักล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 
(4) คู่สญัญาในการกู้ ยืมเงินเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องเป็นผู้ลงทนุสถาบนั และไม่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคู่สญัญาเป็นกองทนุสว่นบคุคลหรือกองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคลหรือกองทนุรวมนัน้จะต้องไม่อยู่ภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการนัน้เอง 
(5) จดัทํารายงานพร้อมระบสุาเหตขุองการกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญากู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
การกู้ ยืมเงินดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ ยืมเงินแต่ละครัง้ต้องมี
ระยะเวลาตามสญัญากู้ ยืมเงินแตล่ะสญัญาไมเ่กิน 90 วนั 
 

นอกจากนี ้การทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุดงักลา่วข้างต้น ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยศนูย์
ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย หรือบริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายสุญัญาไมเ่กิน 90 วนั 
 

ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการจดัทําและจดัสง่รายงานการกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
20.7) มลูคา่หน่วยลงทนุอ้างอิง (iNAV) 
ราคาปัจจบุนัของตะกร้าหลกัทรัพย์ ณ ขณะท่ีคํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีเป็นสว่นประกอบของหน่วยของการ
ซือ้ขาย ซึง่ผู้ลงทนุสามารถใช้เป็นข้อมลูอ้างอิง ณ ขณะนัน้ๆ โดยเบือ้งต้นบริษัทจดัการจะเป็นผู้ คํานวณ และเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าว
ในเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
20.8) ตวัชีว้ดัของกองทนุนีค้วรเปรียบเทียบ คือ ดชันีหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค (SET Energy & Utilities Sector 
Index) หรือดชันีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงดชันีอ้างอิงเป็นดชันีอ่ืนใด โดยดชันี
อ้างอิงอ่ืนใดท่ีจะใช้แทนอตัราผลตอบแทนของดชันี SET Energy & Utilities Sector Index จะมีลกัษณะท่ีเหมาะสมใกล้เคียงกบั
อตัราผลตอบแทนของดชันี SET Energy & Utilities Sector Index โดยให้ถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

20.9) ข้อมลูดชันีหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค SET Energy & Utilities Sector Index 
(1) ข้อมลูทัว่ไป 
ดชันีหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ซึง่คํานวณและเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย โดยดชันีดงักลา่วเป็นดชันีท่ีสะท้อนความเคล่ือนไหวราคาของหลกัทรัพย์จดทะเบียนท่ีอยูใ่นหมวดธุรกิจพลงังาน
และสาธารณปูโภค 
 

(2) วิธีการคํานวณดชันี 
ดชันีหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) ใช้วิธีการคํานวณเช่นเดียวกนักบัดชันีราคา 
SET Index คือ แบบถ่วงนํา้หนกัด้วยมลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) ซึง่คํานวณโดยใช้หุ้นสามญั
จดทะเบียนทกุตวัในหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค และไมนํ่าหลกัทรัพย์ท่ีถกูขึน้เคร่ืองหมาย SP เกิน 1 ปีมารวมในการ
คํานวณ โดยมีสตูรการคํานวณดงันี ้
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ดชันีหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค 
(SET Energy & Utilities Sector Index)  =  มลูคา่ตลาดรวม ณ วนัปัจจบุนั (Current Market Value) x 100 
                                                                           มลูคา่ตลาดรวม ณ วนัฐาน (Base Market Value) 
 
ทัง้นี ้วนัฐานท่ีใช้ในการคํานวณดชันี SET Energy & Utilities Sector Index  คือ วนัท่ี 05/04/2522 โดยมีคา่ดชันี ณ วนัฐาน เทา่กบั 
100 จดุ 
 
(3) การปรับฐานการคํานวณดชันี 
ดชันีหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค (SET Energy & Utilities Sector Index) จะมีการปรับฐานการคํานวณ เช่นเดียวกนักบั
ดชันีราคา SET Index คือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของหลกัทรัพย์ท่ีใช้ในการคํานวณ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจํานวนหุ้นของ
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ตา่งๆ และรวมทัง้เม่ือมีหลกัทรัพย์ย้ายกลุม่อตุสาหกรรมหรือย้ายหมวดธุรกิจ 
 
แหลง่ท่ีมาของข้อมลูดชันี SET Energy & Utilities Sector Index : www.set.or.th หรือ www.setsmart.com 

 
20.10) ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสีย
ภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่ง
มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศ
กําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 
 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลท่ีมีลกัษณะตาม
หลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือ
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ยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือ
ดําเนินการลงทนุได้อยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทุน เช่น 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบญัชี
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึง
นําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
(3)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว
รับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   
(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
นัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หาก
มีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
  

การดําเนินการดงักลา่วถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือหลีกเล่ียงมิ
ให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้
กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติับริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการ
เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด) เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จดัการ (รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไป
ยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุ
รวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมาย
ดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ดงักลา่ว หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนัของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้ไม่
วา่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผา่นการอนมุติัจากสํานกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่น
หนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  
 


