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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
คาํจาํกัดความ :  
 

กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์  
 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ 
 

บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 

ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง หมายความวา่ ผู้ลงทนุรายใหญ่ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมให้ทําหน้าท่ีเพ่ือให้ราคาซือ้ขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอีทีเอฟในตลาดรองสะท้อนมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณจากมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมดงักลา่ว
ได้อยา่งใกล้เคียงกนั 
 

ผู้ลงทนุรายใหญ่ หมายความวา่ ผู้ลงทนุท่ีซือ้หรือขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมกบับริษัทจดัการกองทนุรวมในปริมาณหรือมลูค่า
ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม ซึง่ต้องไมน้่อยกว่าสบิล้านบาท หรือตามท่ีได้รับผ่อนผนัจากสํานกังานเป็นรายกรณี 
 

ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ ให้ทําหน้าท่ีในการรับจองซือ้ สัง่ซือ้ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดัการ ในปริมาณหรือมลูคา่ท่ีกําหนดไว้ในโครงการ รวมถงึการปฎิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ ร่วมค้า
หน่วยลงทนุ 
 

ผู้ขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ให้ทําหน้าท่ีจําหน่ายหน่วยลงทนุ โดยผู้ขายหน่วยลงทนุต้อง
ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ค้า หรือจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ (Limited BDU) 
 

กองทนุรวมทองคํา หมายถงึ กองทนุรวมท่ีมีวตัถปุระสงค์หลกัในการสร้างผลตอบแทนจากการมีฐานะการลงทนุในทองคําแทง่ ทัง้นี ้
ไมว่า่การได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในทองคําแทง่นัน้จะมีเง่ือนไขหรือไม ่
“ฐานะการลงทนุในทองคําแทง่” ตามวรรคหนึง่หมายถงึ มลูคา่การลงทนุในทองคําแทง่ ไมว่า่จะเป็นการลงทนุโดยทางตรง หรือ โดย
ทางอ้อมผา่นการลงทนุในตราสารหรือสญัญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัราคาทองคําแทง่ อนัเป็นผลให้กองทนุรวมมีความเส่ียง
ในทองคําแทง่” 
 

กองทนุรวมอีทีเอฟทองคํา หมายถงึ กองทนุรวมทองคําท่ีเป็นกองทนุรวมอีทีเอฟ และมีนโยบายสร้างผลตอบแทนท่ีอ้างอิงโดยตรงกบั
ความเคล่ือนไหวของราคาทองคําแทง่ ทัง้นี ้โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
และไมมี่การลงทนุท่ีเป็นการสร้างผลตอบแทนในลกัษณะซํา้ซ้อนหรือผนัแปรตามสตูรการคํานวณหรือเง่ือนไขใดๆ ทัง้นี ้ไมว่า่ทัง้หมด
หรือบางสว่น 
 

ดชันีอ้างอิง หมายถงึ อตัราผลตอบแทนราคาทองคํา LBMA Gold Price AM หรือดชันีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงดชันีอ้างอิงเป็นดชันีอ่ืนใด โดยดชันีอ้างอิงอ่ืนใดท่ีจะใช้แทนอตัราผลตอบแทนราคาทองคํา 
LBMA Gold Price AM จะมีลกัษณะท่ีเหมาะสมใกล้เคียงกบัอตัราผลตอบแทนราคาทองคํา LBMA Gold Price AM โดยให้ถือว่า
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ   
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ตะกร้าหลกัทรัพย์ (Portfolio Depository File: PDF) หมายถึง เงินสด ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้เป็น
ส่วนประกอบสําหรับการรับมอบเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR® Gold Trust หรือส่งมอบเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
กองทนุ SPDR® Gold Trust ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดรายการในตะกร้าหลกัทรัพย์เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR® 
Gold Trust เพิ่มเติมในอนาคตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ
กองทนุ  
- สําหรับการเสนอขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก (หลงั IPO) บริษัทจดัการจะประกาศก่อนเวลาทําการ
ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ๆ 
 

สว่นตา่งเงินสด (Balancing Amount : BA) หมายถงึ เงินสด ซึง่เป็นสว่นตา่งของมลูคา่ของตะกร้าหลกัทรัพย์ (PDF) และมลูคา่หน่วย
ลงทนุ (NAV) ตอ่หน่วยของการซือ้ขาย ของวนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ท่ีผู้ลงทนุจะต้องชําระเพิ่มเติมหรือได้รับคืน อนัเน่ืองมาจาก
การซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่เงินสดดงักลา่วมาจากสว่นตา่งระหวา่งการประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ของวนัทําการก่อน
หน้าวนัท่ีสง่คําสัง่ซือ้ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายได้ คา่ใช้จ่าย และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริงของวนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้
เพ่ือให้มลูคา่ของตระกร้าหลกัทรัพย์เทา่กบัมลูค่าหน่วยลงทนุ (NAV) ตอ่หน่วยของการซือ้ขาย 
 

หน่วยของการซือ้ขาย (creation unit: CU) หมายถงึ หน่วยของการขายหรือหน่วยของการรับซือ้คืน ท่ีบริษัทจดัการกําหนดสําหรับผู้
ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีจะทําการซือ้และขายคืนกบับริษัทจดัการ ซึง่เทา่กบัหน่วยลงทนุของกองทนุจํานวน 2,000,000 หน่วย (สองล้าน
หน่วย) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงจํานวนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดในหน่วยของการซือ้ขาย โดยต้องได้รับความ
ยินยอมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน โดยให้ถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

 

วนัท่ีรับ/วนัท่ีสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ วนัทําการรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียด
โครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัทําการของประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และวนัทํา
การของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 
 

วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ วนัท่ีจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเพิ่มขึน้หรือลดลงอนัเน่ืองมาจากการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ วนัทําการท่ี 3 นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ 
 

นายทะเบียน หมายถงึ นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ 
 

คําเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้องปฏิบติัตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์  
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  
 

แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือ
การจ่ายเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพ่ิมหรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุ   
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บริษัทยอ่ย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้  
 

กิจการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ
บริษัทมหาชน จํากดั  
 

สถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  
 

สมาคม หมายถึง สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้จดัตัง้และจดทะเบียนกบัสํานกังาน โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือทําการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 
 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ   
 

มลูคา่หน่วยลงทนุอ้างอิง (IIV) หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุประมาณการระหวา่งวนั      
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

สํานกังานคณะกรรมการ หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ที่อยู่บริษัทจัดการ : เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ 
 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : KTAM GOLD ETF Tracker  
 

1.3. ช่ือยอ่ : GLD 
 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  
การระดมทนุ : .ในประเทศ 
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
 

บริษัทจดัการจะดําเนินการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุตอ่ผู้ลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
- การเสนอขายหน่วยลงทนุในตลาดแรก : 
 กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุโดยตรงตอ่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 
(สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว้ไป สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุ โดยผา่นผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ผู้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) หรือบริษัทจดัการ 
ก่อนวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะทําหน้าท่ีเป็นเพียงผู้สง่ผา่นคําสัง่จองซือ้นัน้ๆ ไปยงัผู้ ร่วม
ค้าหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทนุเท่านัน้) 
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 กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก (หลัง IPO) บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุโดยตรง
ตอ่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ (สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป สามารถสัง่ซือ้หนวยลงทนุโดยผา่นผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) ด้วยวิธีการสง่มอบตระกร้าหลกัทรัพย์ และตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในโครงการ 
 

- การซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดรอง 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถซือ้ (Bid) หรือขาย (Offer) หน่วยลงทนุได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่การซือ้หรือขายดงักลา่ว
เป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งสําหรับผู้สนใจลงทนุเท่านัน้ โดยจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุจะไมเ่พิ่มขึน้หรือลดลง เน่ืองจากการซือ้ขาย
ในตลาดรองแต่อยา่งใด 
 

1.5. อายโุครงการ : ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 
เง่ือนไขอ่ืนๆ :  
 

1.6. ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
 

2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทนุของโครงการ : 3,000.00 ล้านบาท  
เง่ือนไข :  
1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกบริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการได้ ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 
2) บริษัทจดัการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 
 

2.2. มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : ราคาทองคํา LBMA Gold Price AM ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรกx(15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x THB/USD)/ 10,000 ทัง้นี ้จะคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมี
ทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้  
       โดยท่ี 

- ราคาทองคํา LBMA Gold Price AM เป็นราคาต่อ 1 troy ounce ของทองคําท่ีมีความบริสทุธ์ิ 99.5% ซึง่มีนํา้หนกัเทา่กบั 
31.1035 กรัม 

- ทองคําหนกั 1 บาท เทา่กบั 15.244 กรัม 
- 0.965 คือ ตวัแปรท่ีใช้ปรับคา่ความบริสทุธ์ิของทองคําให้เป็น 96.5% 
- THB/USD คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกลุตา่งประเทศบน Bloomberg ณ เวลา 16.00 น. (หรือราคาลา่สดุก่อน 16.00 น. 
ในกรณีท่ีไมมี่ราคาท่ี 16.00 น.) ของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 

2.3. จํานวนหน่วยลงทนุ : จํานวนเงินทนุของโครงการ หารด้วยมลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย  
 

2.4. ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ  
 

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : มลูคา่ท่ีตราไว้ต่อหน่วย บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการเสนอขายครัง้แรก (ถ้ามี) 
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2.6. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยผา่นผู้ ร่วมค้าหน้วยลงทนุหรือผู้ขายหน่วย
ลงทนุเป็นจํานวนเงินไมต่ํ่ากวา่ 10,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1,000 บาท  
 

จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยตรงกบับริษัทจดัการครัง้ละไมต่ํ่า
กวา่ 1 หน่วยของการซือ้ขาย (creation unit: CU)  
 

2.7. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด 
จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1 หน่วยของการซือ้ขาย และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1 หน่วยของการซือ้ขาย 
 

2.8. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด  
จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : 1 หน่วยของการซือ้ขาย และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1 หน่วยของการซือ้ขาย 
 

2.9. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด  
จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุนลักษณะพเิศษ 
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน : 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจากการลงทนุ (ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย) ให้
ใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิง โดยจะพยายามดํารงค่าความผนัผวนของผลตอบแทนของกองทนุ (ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย) เม่ือ
เทียบกบัดชันีอ้างอิง (tracking error) ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ตอ่ปี อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็น หรือสภาวะตลาดไมเ่อือ้อํานวย 
กองทนุอาจไมส่ามารถดํารงสว่นตา่งดงักลา่วได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการและผู้ดแูลประโยชน์ไมต้่องรับผิดชอบหากค่าความผนัผวนของ
ผลตอบแทนของกองทนุ (ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย) เม่ือเทียบกบัดชันีอ้างอิง (tracking error) ท่ีมีคา่เกินร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 
และไมถื่อวา่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการขดัหรือแย้งหรือปฏิบติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
 

นอกจากนี ้บริษัทจะกําหนดให้ผู้ดแูลสภาพคลอ่งทําหน้าท่ีเพ่ือให้ราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็ก
เกอร์ ในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยจะ
พยายามดํารงคา่ความผนัผวนของราคาซือ้ขาย เม่ือเทียบกบั มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ไม่เกิน
ร้อยละ 3.00 ตอ่ปี อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็น หรือสภาวะตลาดไมเ่อือ้อํานวย อาจไมส่ามารถดํารงสว่นตา่งดงักลา่วได้ 
 

3.2. ชนิดกองทนุรวม : Feeder Fund 
ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : 
 

3.3. นโยบายการลงทนุ : อ่ืน ๆ 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 
เพ่ือ การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 
การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 
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3.4. ลกัษณะพิเศษ : 
- กองทนุรวมทองคํา (Gold Fund) 
รูปแบบกองทนุรวมทองคํา : กองทนุรวมอีทีเอฟทองคํา 
- กองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
- กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) 
ปัจจยัอ้างอิง : ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอีทีเอฟตา่งประเทศ 
 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : 
กองทนุจะใช้กลยทุธ์การบริหารกองทนุเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ 
SPDR® Gold Trust (กองทนุรวมหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยกองทนุ SPDR® Gold Trust จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ และจดัตัง้และจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC ท่ีถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็น
องค์กรท่ีไมแ่สวงหากําไร กองทนุ SPDR® Gold Trust มีนโยบายลงทนุมุ่งเน้นลงทนุในทองคําแท่ง เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กบัผลตอบแทนของราคาทองคําหกัด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดัการทัง้หมดของกองทนุ นอกจากนี ้กองทนุดงักลา่วได้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจดัการจะเน้นทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุส่วนใหญ่ของ
กองทนุรวมหลกัในตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง และใช้สกลุเงินดอลลาร์ฮ่องกง เป็นหลกั โดยส่วนท่ีเหลือ กองทนุอาจพิจารณาลงทนุใน
กองทนุ SPDR® Gold Trust ในตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนๆ โดยใช้สกลุเงินอ่ืน อาทิ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สกลุเงินเยน เป็นต้น ซึง่บริษัท
จะลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราส่วนท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด  
 

นอกจากนี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงการลงทนุในกองทนุหลกัท่ีมุง่เน้นลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง เป็น
ตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศอ่ืนนอกเหนือจากนี ้และใช้สกลุเงินตา่งประเทศอ่ืนๆ อาทิ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สกลุเงินเยน เป็นต้น 
ในภายหลงัก็ได้ โดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของกองทนุใกล้เคียงกบักองทนุรวม
หลกัมากท่ีสดุ โดยบริษัทจดัการจะคํานงึถงึประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 15 วนั โดยสง่จดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุ และประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และ/
หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทัง้นี ้รายละเอียดของกองทนุ SPDR® Gold Trust จะระบใุนข้อ 32.7 สาระสําคญัของกองทนุหลกั 
 

สําหรับการลงทนุในสว่นท่ีเหลือกองทนุอาจจะลงทนุในตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนีท้ัว่ไป หรือเงิน
ฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ํากว่า 1 ปี โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือ
อาจจะลงทนุในเงินฝากระยะสัน้ในสถาบนัการเงินหรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสดในต่างประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรอการลงทนุ 
หรือเพ่ือชําระค่าใช้จ่ายของกองทนุ รวมทัง้ลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

กองทนุอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio 
management) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้พอร์ตการลงทนุสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR® Gold Trust ทัง้นี ้หากในอนาคตสํานกังาน
อณุญาตให้ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio 
management) ท่ีเป็นการลงทนุในประเทศได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธท่ีจะลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักล่าว โดยให้ถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยจะเป็นไปตามตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด อย่างไรก็ตาม กองทนุ
จะไมล่งทนุในตราสาร ดงัตอ่ไปนี ้
1. สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 
2. ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
3. ตราสารแหง่หนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากวา่ท่ีสามารถลงทนุได้ (non – investment grade)   
4.ตราสารแห่งหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) แต่ไม่รวมถึงตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้
ระยะสัน้ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั หรือผู้ คํา้ประกนั  
5. หุ้น/ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียน / ไม่ได้ถกูสัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
(Unlisted securities)  
 

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

ในสภาวะปกติ กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม อย่างไรก็ดี ใน
กรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ SPDR® Gold Trust ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติั หรือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติต่างๆ และหรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ และ
หรือกรณีท่ีวงเงินลงทนุในต่างประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมด
กลบัเข้ามาลงทนุในประเทศเป็นการชัว่คราว จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้
ในโครงการข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต.  
 

ทัง้นี ้ในช่วงระหว่างรอการลงทนุ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ/หรือ
ในช่วงระยะเวลาก่อนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการ และหรือในช่วงท่ีผู้ลงทนุทําการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ กองทุนอาจจําเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการ
ชัว่คราว ดงันัน้ จงึอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการข้างต้นได้ 
 

ในกรณีท่ีกองทนุไม่สามารถเข้าลงทนุในกองทนุ SPDR® Gold Trust หรือในกรณีท่ีกองทนุนีมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุ
อย่างมีนยัสําคญั หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการลงทนุในกองทนุ SPDR® Gold Trust ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น มีการ
ลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือกองทนุ SPDR® Gold Trust มีผลตอบแทนต่ํากว่าผลตอบแทนของกองทนุ
ต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่ํากว่าผลตอบแทนของกองทุน
ต่างประเทศอ่ืนอย่างเห็นได้ชดั และ/หรือการลงทนุนัน้เบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ และ/หรือเม่ือ
พบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามท่ีระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ ลงทุน และ/หรือ เม่ือกองทุน
ต่างประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนัน้ๆ เป็นผู้ ให้ความเห็น และ/หรือ เม่ือเกิด
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เหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้วา่จะเกิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบตา่งๆ จนอาจสง่ผลให้การลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อ
ผู้ลงทนุเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศอ่ืน 
โดยอาจเป็นกองทนุท่ีบริหารและจดัการลงทนุโดย World Gold Trust Services, LLC หรือไม่ก็ได้ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งบริษัทจดัการอาจพิจารณา
ดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าว กองทนุอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน
ตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุ 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือ
วา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทนุ หรือปฏิบติัผิดไปจากรายละเอียด
โครงการกองทนุ หากเกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม 
(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินท่ีได้รับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
(3) กรณีท่ีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/
หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ 
(4) กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุ เพ่ือนําเงินไปลงทนุใน
ตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
 

3.5. การลงทนุในตา่งประเทศ : FIF (ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ) 
รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ : 
ลงทนุในต่างประเทศทัง้หมด หมายถึง ลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับอนมุติัให้นําไปลงทนุในตา่งประเทศ   
 

3.6. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ี
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ กําหนด ดังต่อไปนี  ้เว้นแต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืน บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือ หาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอย่าง
ตามท่ีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว 
 

3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุได้ ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วจะต้องมีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณีต่ํากวา่ 1 ปี โดย
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ 
 

3.6.1.1 ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่  
(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 
(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
เงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
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(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สนิเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึง่
กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้
(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตรา
สาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 
(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch 
หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่  
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่    
(ก) ตัว๋เงินคลงั 
(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั 
ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย 
(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้ แปลงสภาพและหุ้นกู้
อนพุนัธ์ท่ีสํานกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดย
กระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอ
ขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้
ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย 
(2.4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์   
(2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   
(2.6)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการ
ลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาด
เงิน เป็นต้น 
(2.7)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
(2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่ในรูป
อตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  
 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบุคคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน  
สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้
เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข   
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เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้และรับ
ซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยู่เสมอ      
โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 
(3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ  ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 
 (ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมีบริษัท
จดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 

3.6.1.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 

3.6.1.3 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.1.1 ถึง 3.6.1.2 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือให้ความเห็นชอบ หรือ
ผอ่นผนัให้ลงทนุได้ 
 

3.6.2  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 
บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศเพ่ือกองทนุได้เทียบเทา่กบัประเภททรัพย์สนิในประเทศ 
ซึง่ต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้
(1) มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาดหลกัทรัพย์เป็นสมาชิก
ของ WFE 
(2) การลงทนุนัน้ต้องไมทํ่าให้การจดัการกองทนุเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุและไมทํ่าให้กองทนุ
ขาดทนุเป็นมลูค่าสงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 
(3) บริษัทจดัการต้องสามารถเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเทอร์เนตได้ 
(4) มีข้อมลูด้านราคาท่ีสะท้อนมลูคา่ยติุธรรม โดยเป็นราคาท่ีน่าเช่ือถืออ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล 
(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ท่ีถือได้วา่เทียบเทา่กบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย 
(6) มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีสํานกังานอาจกําหนดเพิ่มเติม 
 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือ
หลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะ
ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
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3.6.2.1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
(1) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรือท่ีเป็นกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุในตรา
สารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น ทัง้นี ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ ต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
(1.1) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)   
(1.2) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีทรัพย์สนิท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุอาจลงทนุ
หรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีนโยบายการลงทนุในทองคําโดยตรง 
(1.3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุท่ีจะลงทนุหรือมีไว้
ได้ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 
(1.4) ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 

3.6.2.2 ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีออกโดยบคุคลตา่งประเทศและเสนอขายในตา่งประเทศ 
(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ได้แก่ 
(1.1) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade)    
(1.2) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
(1.3) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้
ออกอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
 

(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน ได้แก่ 
(2.1) ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ และได้รับ
การคดัเลือกให้ใช้ในการคํานวณดชันีตราสารแหง่หนีท่ี้ได้รับการยอมรับจากสํานกังาน ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบั
ตราสารแหง่หนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
(2.2) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลต่างประเทศท่ีมีอายตุราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีลงทนุ ซึ่งนิติบคุคลดงักล่าวมี
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนีด้งักล่าวเป็นภาษาองักฤษ
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
 

(3) ตราสารแหง่หนีอ่ื้น ได้แก่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้หรือกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบาย
การลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวม
ตลาดเงิน เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 3.6.2.1 
 

3.6.2.3 เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ  
 

3.6.2.4 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานกําหนด สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมีสนิค้าหรือตวัแปรอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอย่าง 
ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) หลกัทรัพย์ 
(2) อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลตอ่การชําระหนีข้องตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือของผู้ออกตราสาร
หรือคูส่ญัญาดงักลา่ว 
(3) ทองคํา 
(4) ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม (1) (2) (3) หรือ (6) 
(5) ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตามข้อ (4) 
(6) สนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานกําหนด  
 

ในกรณีท่ีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอ้างอิงกบัราคาของสนิค้าหรือตวัแปรตามวรรคหนึง่ราคาท่ีอ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือ
ราคาสญัญาซือ้ขายลส่งหน้าเท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของสนิค้า ตวัแปรอ่ืนท่ีไมใ่ช่ดชันีหรือสนิค้าหรือตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันี
ดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 

3.6.2.5 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.2.1 และ 3.6.2.4 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม : 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลง
อตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย  
 

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากกองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุในตา่งประเทศ ซึง่กองทนุในต่างประเทศจะมีการ
กระจายความเส่ียงตามอตัราสว่นและข้อกําหนดในประเทศท่ีกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้ๆ ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ดงันัน้ อตัราสว่นการ
ลงทนุบางอตัราสว่นหรือทัง้หมดของกองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว อาจไมเ่ป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนดไว้ อนึง่ สําหรับการลงทนุในสว่นท่ีบริษัทดําเนินการบริหารจดัการเองโดยตรง การดํารงอตัราสว่นการลงทนุจะเป็นไปตาม
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม กําหนด สัง่
การ เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 

3.7.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้ 
ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีแก้ไขด้วย  
 

3.7.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
 (1) ตราสารภาครัฐไทย 
 (2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.1.1 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก  

 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตรา
สารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto 
redemption) 
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3.7.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
ได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออกหรือผู้ เป็นคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ   
 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายดงักล่าว
เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่น
การลงทนุดงักลา่วด้วย   
 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละ
รุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 

3.7.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อย
ละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1.1 
(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.5 (1) ซึง่ธนาคาร
หรือบริษัทเงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูคา่ของเงินฝาก
ดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 

3.7.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.1 ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 

ตราสารแหง่หนีด้งักลา่วมิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.1 (2.6) 
 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพยืสินตามข้อ 3.7.1.5 (1) ท่ีบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สัง่
จ่ายผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย 
 

3.7.1.5 บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์และทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ
ข้อ 3.7.1.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นตอ่ไปนี ้
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักล่าว ซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา 
ต้องมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
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3.7.1.6 บริษัทอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนักของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้รวมกับร้อยละสิบของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

3.7.1.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ หาก
ทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนินัน้โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สิน
ดงักล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราส่วนท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 
3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 แล้วแตก่รณี ก็ได้  
 

ท้งนี ้การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.6 และข้อ 3.7.1.7  นี ้มิให้บริษัทจดัการกองทนุรวมนบัมลูคา่หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมและหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว 
 

3.7.1.8 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้
เงิน ท่ีบคุลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวม 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 
 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมีอายุ
โครงการตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป   
  

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรคหนึง่ ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ีย
ตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
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เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทํา
การถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบ
ภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 
 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้ 
 

3.7.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงิน และตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผอ่นผนัตอ่สํานกังานเพ่ือไมต้่องนําการ
ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.8 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 

3.7.1.10 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวมได้ ไม่เกินอตัราส่วนดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดงักล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน 
(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 
(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 

หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

3.7.1.11 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ ไม่เกินร้อยละ 25 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

3.7.1.12 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการคํานวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวม
ผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 

ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมา
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวนัทําการนับแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   
 

3.7.1.13 ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
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 (1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในประกาศนี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้
ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย
รวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 
  

 มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมลูค่าเท่ากับมลูค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
 (2) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืม
หลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4  
และข้อ 3.7.1.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราส่วนท่ี
คํานวณตามคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 
 

3.7.1.14 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.3 และ
ข้อ 3.7.1.4 ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ในกรณีท่ีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. 
วรรคหนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัไม่น้อยกว่ามลูค่าธุรกรรม ให้นําหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีด้งักลา่วมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ
เทา่กบัมลูคา่ธุรกรรม ทัง้นี ้บริษัทจดัการไมต้่องนําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
 (2) ในกรณีมลูค่ารวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. 
วรรคหนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัน้อยกวา่มลูคา่ธุรกรรม ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) นําหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีด้งักลา่วมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ เทา่กบัมลูค่าหลกัทรัพย์หรือตราสาร
แหง่หนีน้ัน้ตามราคาตลาด และ 
  (ข) นําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สญัญาเท่ากบัส่วนต่างของมลูค่า
ธุรกรรมกบัมลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีน้ัน้ตามราคาตลาด 
 (3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนตามสญัญาท่ีมีข้อกําหนดให้คํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่ง
หนีท่ี้ซือ้และมลูค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสทุธิของธุรกรรมทัง้หมดตามประกาศสํานกังาน 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. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของแต่ละธุรกรรมมีมลูค่าน้อยกว่ามลูค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอตัราสว่น
การลงทนุตามหลกัเกณฑ์ใน (2)  
  (ค) ในกรณีท่ีมีบางธุรกรรมท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศ
สํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัน้อยกว่ามลูค่าธุรกรรม ให้บริษัทจดัการนําหลกัทรัพย์หรือตราสาร
แห่งหนีท่ี้ซือ้ของธุรกรรมท่ีมลูค่ารวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 
28. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัไม่น้อยกว่ามลูค่าธุรกรรม มาคํานวณอตัราส่วนการลงทนุเพิ่มเติมเพ่ือชดเชยส่วนต่างของมลูค่า
ธุรกรรมกบัมลูค่ารวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึ่ง 
(3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของธุรกรรมแรก ทัง้นี ้หากภายหลงัการชดเชยสว่นต่างข้างต้น มลูค่าสทุธิของทกุหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้



  

 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทเีอฟ แทร็กเกอร์  

17 

 

ซือ้โดยมีสญัญาขายคืนยงัคงน้อยกว่ามลูค่าสทุธิของทกุธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีคูส่ญัญาเทา่กบัสว่นตา่งดงักลา่ว 
 มลูค่าธุรกรรม หมายความว่า ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนจนถึง
วนัท่ีมีการคํานวณ 
 

3.7.1.15 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.1.16 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 
 

3.7.1.16 การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.1.15 จะทําได้ตอ่เม่ือบคุคลดงักลา่วได้
ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้
สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 

3.7.1.17 ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่หนี ้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหต ุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ ให้บริษัทดําเนินการ
แก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังาน  
  

3.7.1.18 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น 
หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสาม
วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้
สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 

3.7.1.19 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้    
(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนได้ 
(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่น
ผนัจากสํานกังาน และ 
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้
จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือ
หุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผอ่นผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
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3.7.1.20 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น 
หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.12 ข้อ 3.7.1.17 ข้อ 3.7.1.18 และข้อ3.7.1.19 
และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไป
ก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการ
นบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
สามารถตรวจสอบได้ 
 

3.7.1.21 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฎเหตตุามข้อ 29. “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” และ
บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามข้อ 30. “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
 

3.7.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมจะต้องเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศ (offshore investment) เป็นหลกัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

3.7.2.1 บริษัทจดัการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ตามข้อ 3.6.2.1 โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชี 
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

3.7.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (1) (1.1) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่น 2 อนัดบั
แรก 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (1) (1.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่น 2 อนัดบัแรก 
 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (1) และ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน 
(auto redemption) 
  

3.7.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.2.2 (1) และ (2) หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็น
คูส่ญัญารายนัน้ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกบัอตัราสว่นการลงทนุในประเทศด้วย  
 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะ
รุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่สว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายดงักลา่วเป็น
ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการ
ลงทนุดงักลา่วด้วย 
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3.7.2.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ 
 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว   
(1) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.2.5 วรรคหนึง่ท่ีสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคู่สญัญา  
(2) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.2.5 วรรคหนึง่ ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึง่เป็นสาขาของสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา 
 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูคา่ของเงินฝาก
ดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 

3.7.2.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ท่ีผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญาเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกบัอตัราสว่นการลงทนุใน
ประเทศด้วย 
(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (1) (1.3)  
(2) ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
(3) ตราสารแหง่หนีอ่ื้น ตามข้อ 3.6.2.2 (3)  
(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อ 3.6.2.4 
 

3.7.2.6 บริษัทอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนักของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้รวมกับร้อยละสิบของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

3.7.2.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ หาก
ทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่
ทรัพย์สนินัน้โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สิน
ดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสิบของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 และ
ข้อ 3.7.2.5 แล้วแตก่รณีก็ได้  
 

ท้งนี ้การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.2.6 และข้อ 3.7.2.7 นี ้มิให้บริษัทจดัการกองทนุรวมนบัมลูคา่หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมและหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว 
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3.7.2.8 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้
เงิน ท่ีบคุลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวม 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 
 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมีอายโุครงการ
ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป      
 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรคหนึง่ ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ีย
ตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทํา
การถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบ
ภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 
 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้ 
 

3.7.2.9 บริษัทจดัการอาจเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีกระทํานอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมี
วตัถปุระสงค์นอกเหนือจากเพ่ือการลดความเส่ียง โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ                         
 

3.7.2.10 การคํานวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.2.3 และข้อ 
3.7.2.5 ให้นบัมลูคา่ท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่มีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมคํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็น
คูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่อง
คํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 

การคํานวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.2.9 ให้ใช้มลูคา่ตาม
ขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ท่ีใช้ในการคํานวณ 
 



  

 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทเีอฟ แทร็กเกอร์  

21 

 

3.7.2.11 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.2.10 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิตของผู้ออกสินค้า  
หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า ท่ีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิง ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุสําหรับ
สนิค้าดงักลา่วท่ีกําหนดไว้ในประกาศ สน.24/2552 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้ให้บริษัท
จดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ 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 (hign yield 
bond index) 
  

3.7.2.12 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.2.3 และข้อ 3.7.2.4 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไข
ตามข้อ 3.7.2.13 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 
 

3.7.2.13 การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.2.12 จะทําได้ตอ่เม่ือบคุคลดงักลา่วได้
ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้
สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 

3.7.2.14 ในกรณีท่ีกองทนุมีสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู ่(right issue) หากการใช้
สทิธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วมีมลูคา่เกินกวา่อตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้บริษัท
จดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัให้เป็นไปตามอตัราสว่นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วง
ระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 

3.7.2.15 ในกรณีท่ีตราสารแหง่ทนุ หรือตราสารแหง่หนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กิน
อตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่ทนุหรือตราสารแหง่หนีน้ัน้ มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว 
เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งการแก้ไขการดําเนินการให้เหตแุหง่การ
เพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
(2) ตราสารแหง่หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
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3.7.2.16 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น  
หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสาม
วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้
สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 

3.7.2.17 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนได้ 
(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่น
ผนัจากสํานกังาน และ 
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้
จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือ
หุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผอ่นผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 

3.7.2.18 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น 
หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.2.8 ข้อ 3.7.2.14 ข้อ 3.7.2.15 ข้อ 3.7.2.16 และข้อ 3.7.2.17 
และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไป
ก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการ
นบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
สามารถตรวจสอบได้ 
 

3.7.2.19 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฎเหตตุามข้อ 29. “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” และ
บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามข้อ 30. “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย  
หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  
ไมมี่ 
 

5. การรับชาํระหนีเ้พ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอ่ืน :  
หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไมส่ามารถชําระหนี ้
ได้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระ
หนี ้ดงันี ้ 
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5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับ
ชําระหนี ้ 
5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไมนํ่าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับ
ชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีใ้นโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทําได้โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
นัน้ได้ และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการ
บริหารทรัพย์สนินัน้  
 

5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้
สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจาก
วนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  
 

5.1.4 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุรวมได้รับชําระหนีต้ามตราสาร
แหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 

5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือ
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเหน็พร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การ
รับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  
 

ในการขอความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจําเป็นในการรับ
ชําระหนี ้ 
 

5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปเพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  
(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่วในโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทําได้โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่าย
ทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
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ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 

5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ
ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้าม
สทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการดําเนินการ
ดงักลา่วบริษัทไมต้่องนําตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เหน็วา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระ
หนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระ
หนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่ว
มารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 

6. ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
6.1. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ  : ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็เอ สาขากรุงเทพฯ 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02-788-2000 โทรสาร 02-788-4851 
 

6.2. เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทัง้หมดดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
1. เม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญา แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอก
กลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
3. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอนัมีผลให้บริษัทจดัการและ
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทัง้นี ้
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่วมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ี
ดงักลา่วตอ่ไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 
4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
5 ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
ตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ แก้ไขดงักล่าวให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้  
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ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดงักล่าว  บริษัทจดัการจะดําเนินการขออนญุาต
เปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข 
และเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั 
ทัง้นีเ้ว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอ่ืน 
  

ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรือ
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 

อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของ
กองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสัง่ของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการ
ดําเนินงานอ่ืนใดท่ีจําเป็น เพ่ือให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลกัฐานทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลนั เพ่ือ
สามารถทํางานได้อยา่งตอ่เน่ือง 
 

6.3. สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  
ช่ือ  : ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็เอ สาขากรุงเทพฯ 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02-788-2000 โทรสาร 02-788-4851 

 

และ/หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือศนูย์รับฝากทรัพย์สนิใน
ตา่งประเทศ (ถ้ามี) 
 

7. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  
ช่ือ : นายเทอดทอง เทพมงักร 
ท่ีอยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
เลขท่ี 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
โทรศพัท์  02-645-0080  โทรสาร 02-645-0020 
 

ช่ือ : นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ 
ท่ีอยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
เลขท่ี 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
โทรศพัท์  02-645-0080  โทรสาร 02-645-0020 
 

ช่ือ : นายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 
ท่ีอยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
เลขท่ี 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
โทรศพัท์  02-645-0080  โทรสาร 02-645-0020 
 

ช่ือ : นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
ท่ีอยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
เลขท่ี 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
โทรศพัท์  02-645-0080  โทรสาร 02-645-0020 
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ช่ือ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
ท่ีอยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
เลขท่ี 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศพัท์  0 – 2645 – 0080   โทรสาร 0 – 2645 – 0020 
 

ช่ือ : นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
ท่ีอยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
เลขท่ี 100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 
 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจงัให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

8. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน:  
ช่ือ : บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั    
ท่ีอยู ่: 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ 0-2229-2800 
 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

9. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลสภาพคล่อง :  
(1) ช่ือ : บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั 
     ท่ีอยู ่: 255-257 อาคารฮัว่เซง่เฮง 2 ชัน้ 5 ถนนเยาวราช แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ กทม. 10100 
     โทรศพัท์ 02 223 2288 โทรสาร 02 223 1333 

 

อนึง่ บริษัทจดัการจะสามารถเสนอขายหน่วยลงทนุได้ก็ตอ่เม่ือบริษัทฮัว่เซง่เฮง ฯ ได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้เร่ิมประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ 
 

(2) ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จํากดั  
      ท่ีอยู ่: ชัน้ 8 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 0-2695-5555 
 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีบริษัทจดัการจะทําการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ดแูลสภาพคลอ่งแทน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

10. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ผู้ขายหน่วยลงทุน :  
10.1 ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
(1) ช่ือ : บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั 
     ท่ีอยู ่: 255-257 อาคารฮัว่เซง่เฮง 2 ชัน้ 5 ถนนเยาวราช แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ กทม. 10100 
     โทรศพัท์ 0-2223-2288 โทรสาร 0-2223-1333 
(2) ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จํากดั  
      ท่ีอยู่ : ชัน้ 8 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 0-2695-5555 
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(3) ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั 
 ท่ีอยู ่: 173 อาคารเอเซีย เซน็เตอร์ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
      โทรศพัท์ 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8000 
(4) ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กทม. 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-7000 

(5) ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
      ท่ีอยู่ : ชัน้ 6, 8-11 อาคารสํานกังานเมืองไทย-ภทัร 1, 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
      10310 โทรศพัท์ : 0-2275-0888 
 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีบริษัทจดัการจะทําการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ 
 

10.2 ผู้ขายหน่วยลงทนุ 
ช่ือ : ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. โทรศพัท์ 0-2255-2222 
 

ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผู้ ร่วมค้าหน่วยอาจแตง่ตัง้ผู้ขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมหรือยกเลกิการแตง่ตัง้ผู้ขายหน่วยลงทนุใน
ภายหลงั โดยจะแจ้งการแตง่ตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ขายหน่วยลงทนุให้บริษัทจดัการ และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ทกุครัง้ ในกรณีของการแตง่ตัง้ผู้ขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติม ผู้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเหน็ชอบเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 
 

11. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี่  
 

12. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  
ช่ือ :  Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. (Yuanta) 
ท่ีอยู ่: 2F.-1, No. 68, 5F.~ 6F., No. 66, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) 

 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีบริษัทจดัการจะทําการแตง่ตัง้ให้เป็นท่ีปรึกษากองทนุตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบ 
 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ได้ท่ีสํานกังานของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ผู้ขายหน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการ 
 

13.1 การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
13.1.1 สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยตรงกบับริษัทจดัการ ในราคาตามมลูคา่ท่ีตราไว้ 
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13.1.2 สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยตรงกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ผู้ขายหน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการ ในราคาตาม
มลูคา่ท่ีตราไว้ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่ท่ีตราไว้  

 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะทําหน้าท่ีเป็นเพียงผู้สง่ผา่นคําสัง่จองซือ้นัน้ๆ ไปยงัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ลงทนุเทา่นัน้ 
 

13.2 วิธีการสัง่ซือ้/การจองซือ้หน่วยลงทนุ 
13.2.1 การสัง่ซือ้ สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้ละไม่ต่ํากว่า 1 หน่วยของการซือ้ขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน และย่ืนเอกสารทัง้หมดพร้อมชําระค่าซือ้เต็มจํานวนท่ีบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะสง่มอบ
หลกัฐานการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 

13.2.2 การจองซือ้หน่วยลงทนุ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และผู้ขายหน่วยลงทนุ ภายในวนัและเวลาท่ีผู้ ร่วม
ค้าหน่วยลงทนุ ผู้ขายหน่วยลงทนุ และ/หรือบริษัทจดัการกําหนด (บริษัทจดัการจะทําหน้าท่ีเป็นเพียงผู้สง่ผา่นคําสัง่จองซือ้นัน้ๆ ไปยงั
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทนุเทา่นัน้) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่จองซือ้หน่วยลงทนุ ครัง้ละ
ไมต่ํ่า 10,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1,000 บาท โดยผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วย และผู้ขาย
หน่วยลงทนุ มีรายละเอียดดงันี ้ 

- ในกรณีจองซือ้หน่วยลงทนุผา่นผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ  
ผู้สนใจลงทุนจะต้องมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์ และจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือ เอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนด ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน และย่ืน
เอกสารทัง้หมดพร้อมชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสดเต็มจํานวนท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ โดยผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีรับจองซือ้
หน่วยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการรับจองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปไว้เป็นหลกัฐาน 

 

- ในกรณีจองซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ (เฉพาะการเสนอขายช่วง IPO) 
ผู้สนใจลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนดให้ถกูต้อง ครบถ้วน และตามความเป็น
จริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุนกําหนด พร้อมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวนท่ีผู้ ร่วมค้า
หน่วยลงทนุ โดยผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีรับจองซือ้หน่วยลงทนุจะส่งมอบหลกัฐานการรับจองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สนใจลงทนุ
ทัว่ไปไว้เป็นหลกัฐาน 
 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
(1) กรณีบคุคลธรรมดา  
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
(2) กรณีนิติบคุคล  
(ก) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(ข) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท 
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(ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(ง) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารตา่งๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

 

13.3 การรับชําระและการเก็บรักษาคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
13.3.1 การรับชําระและการเก็บรักษาคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงินของธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บ
เงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีทําการของบริษัทจดัการและ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยจะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายบญัชีท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัท
จดัการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอ่ไป ทัง้นี ้หลงัจากท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะดําเนินการให้มีการสง่มอบ
หลกัฐานการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐาน 
 

13.3.2 การรับชําระและการเก็บรักษาคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไป สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ 
คําสัง่จ่ายเงินของธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีทําการของบริษัทจดัการเทา่นัน้ โดยจะต้องลงวนัท่ีท่ี
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรือ
วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอ่ไป หลงัจากท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ขายหน่วยลงทนุ ได้รับชําระคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุแล้ว จะสง่มอบหลกัฐานการรับจองซือ้หน่วยลงทนุให้เป็นหลกัฐาน 
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องย่ืนชําระให้เสร็จสิน้ก่อนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย์
ภายในวนัและเวลาท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ขายหน่วยลงทนุกําหนด  
 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ขายหน่วย
ลงทนุเต็มจํานวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้และการเป็น
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนวยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 

ผู้สนใจลงทุนทัว่ไปต้องซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีได้ชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ โดยผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือผู้ขายหน่วยลงทุนมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สนใจ
ลงทนุทัว่ไปสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีดําเนินการไมค่รบถ้วนตามเง่ือนไขและวิธีการดงักลา่วข้างต้น   
 

13.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
13.4.1 การจดัสรรหน่วยลงทนุ สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมเ่กินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดในโครงการ (ทนุจดทะเบียนของโครงการ หารด้วย
มลูคา่ท่ีตราไว้) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุทกุรายจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้เข้ามา 
 

ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรวมกนัเกินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดในโครงการ (ทนุจดทะเบียนของโครงการ 
หารด้วยมลูค่าท่ีตราไว้) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งจะใช้
หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินหน่วยลงทนุท่ีกําหนดในโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
จํานวนเงินทนุของโครงการ 
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13.4.2 การจดัสรรหน่วยลงทนุ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป 
ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทนุทัว่ไปทกุรายสัง่ซือ้หน่วยลงทนุรวมกนัเป็นจํานวนไมเ่กินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะได้รับ
จดัสรรจากบริษัทจดัการ ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปทกุรายท่ีสัง่ซือ้กบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุนัน้ๆ จะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ี
จองซือ้   
 

ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทนุทัว่ไปทกุรายสัง่ซือ้หน่วยลงทนุรวมกนัเป็นจํานวนเกินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะได้รับจดัสรร
จากบริษัทจดัการ การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปแตล่ะรายจะอยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ขาย
หน่วยลงทนุท่ีรับคําสัง่ซือ้ โดยจะใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน ตามวนัท่ีซึง่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุได้รับใบคําสัง่ซือ้ คา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เตม็จํานวน พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบการสัง่ซือ้ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการ 
 

อนึง่ ผู้สนใจลงทนุทัว่ไป จะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นจํานวนทวีคณูของ 100 หน่วย เพ่ือความสะดวกในการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสว่นท่ีเกินให้แก่ผู้จอง
ซือ้หน่วยลงทนุ (โดยไมมี่ดอกเบีย้) ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัปิดรับการเสนอซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก 
 

13.5 การคืนคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอ
ขายครัง้แรกไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยติุโครงการหลงัจากสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เน่ืองจากไมส่ามารถขายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย บริษัทจะคืนคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็น
เงินสด และ/หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบใุนคําขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมถงึผลประโยชน์ใดๆ ท่ี
เกิดจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 1 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก ตามสดัสว่นท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเข้ามา หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนคา่ซือ้ดงักลา่วภายในกําหนดเวลาข้างต้น อนั
เน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีครบ
กําหนดเวลา เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินโครงการตอ่ไปได้ 
 

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

ตะกร้าหลกัทรัพย์ (Portfolio Depository File: PDF) หมายถึง เงินสด ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้เป็น
ส่วนประกอบสําหรับการรับมอบเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR® Gold Trust หรือส่งมอบเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
กองทนุ SPDR® Gold Trust ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดรายการในตะกร้าหลกัทรัพย์เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR® 
Gold Trust เพิ่มเติมในอนาคตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ
กองทนุ  
 

14.1 การสัง่ซือ้หน่วยสําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
14.1.1 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
(1) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ภายในวนัและเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด ตามตะกร้าหลกัทรัพย์
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 100 ของมลูคา่ตะกร้าหลกัทรัพย์ และในราคาท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุนัน้ 
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หากผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยผ่านบริษัทจดัการ ภายหลงัเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนดของวนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใด 
ให้ถือวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุถดัไป ตามตะกร้าหลกัทรัพย์ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 100 ของมลูค่าตะกร้าหลกัทรัพย์ ในราคาท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุถดัไป 
 

(2) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้ละไม่ต่ํากวา่ 1 หน่วยของการซือ้ขาย และเพิ่มขึน้เป็นจํานวนทวีคณูของ 1 หน่วย
ของการซือ้ขาย โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคําสัง่ Creation/Redeem ให้ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจน และย่ืนเอกสาร
ทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ Create ให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีจํานวนมากกวา่เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุโดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่จะใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนั
และเวลาท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่สัง่ซือ้เต็มจํานวน 
 

ในการสัง่ซือ้ ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุรับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ หรือน้อยกวา่ท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่ว และยินยอมรับคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุคืนโดยไมมี่ดอกเบีย้ ในกรณีท่ีไมไ่ด้
รับการจดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยบริษัทจดัการจะคืนคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ ตาม
อตัราสว่นและรายละเอียดของหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 100 ของมลูค่าตะกร้าหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนั
ทําการ นบัแตว่นัถดัจากวนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 
 

(3) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ หรือบญัชีจองซือ้หรือบญัชีอ่ืน
ใดของกองทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนด ด้วยการสง่มอบเป็นตะกร้าหลกัทรัพย์ (ตะกร้าหลกัทรัพย์ (Portfolio Depository File: PDF) 
หมายถงึ เงินสด ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่บริษัทจดัการจะใช้เป็นสว่นประกอบสําหรับการรับมอบเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุ SPDR® Gold Trust หรือสง่มอบเป็นคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ กองทนุ SPDR® Gold Trust ซึง่สําหรับกรณีชําระด้วยเงินสดผู้
ร่วมค้าสามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หรือบญัชีอ่ืนใดของกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ภายในวนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุนัน้ ทัง้นี ้ในอนาคต หากกองทนุรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR® Gold Trust เพิ่มเติม บริษัท
จดัการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของ
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ก่อนเปิดให้บริการดงักลา่ว 
 

ในการชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุอาจต้องชําระเงินสดเป็นการเพิ่มเติม อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัท
ได้รับชําระราคาด้วยการรับมอบเป็นตะกร้าหลกัทรัพย์ แตไ่ม่เพียงพอตอ่การชําระราคาหน่วยลงทนุในตา่งประเทศ ดงันัน้ ผู้ ร่วมค้า
หน่วยลงทนุจะต้องชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือได้รับคืนเงินสด (สว่นต่าง
เงินสด) ซึง่ขึน้อยูก่บัสว่นตา่งของมลูคา่ของตะกร้าหลกัทรัพย์ (PDF) และราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ (กองทนุหลกั) ของวนัสง่คําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของสว่นตา่งเงินสดจะเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของหน่วยของการซือ้ขาย (CU)  
 

(4) การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้จะกระทําในวนัทําการท่ี 3 นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 
 

(5) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีได้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
 

(6) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงั
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตไ่ม่สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุได้
ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นวา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือตอ่ช่ือเสียงหรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือเกิดเหตกุารณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ
บริษัทจดัการ ซึง่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสัง่ซือ้ได้ เช่น การสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหลกัถกูระงบัเป็นการ



  

 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทเีอฟ แทร็กเกอร์  

32 

 

ชัว่คราวในวนัทําการดงักลา่ว หรือบริษัทจดัการระงบัการใช้สทิธิของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามสญัญาระหวา่งบริษัทจดัการกบัผู้ ร่วมค้า
หน่วยลงทนุ หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเข้าสูภ่าวะล้มละลาย โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 

14.1.2 วนัและเวลาสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ :  
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยบริษัทจะประกาศวนัท่ีมิใช่วนัทําการรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
 

วนัท่ีรับ/วนัท่ีส่งคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายถึง วนัทําการรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียด
โครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัทําการของประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และวนัทํา
การของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันท่ีมิใช่วนัทําการรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีท่ีกองทุนได้รับ
ผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
  

14.2 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไปด้วยวิธีการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์ 
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยตรงกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุด้วยวิธการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ราคา เง่ือนไข 
และวิธีการจะเป็นไปตามท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนดกบัผู้ลงทนุทัว่ไป โดยผู้สนใจลงทนุทัว่ไปท่ีได้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอน
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ อนึง่ ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใน
กรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นวา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ โดยไมจํ่าเป็นต้อง
แจ้งให้ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปทราบลว่งหน้า 
 

14.3 การซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ภายหลงัการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะนําหน่วยของกองทนุไปจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งในการลงทนุให้กบัผู้สนใจลงทนุ
ทัว่ไปและผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ โดยผู้สนใจลงทนุทัว่ไปและผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถซือ้และขายหน่วยลงทนุของกองทนุในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์ 
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
ดงันี ้
(1) บริษัทจดัการอาจจะทําการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วนัและเวลาในการรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุหรือกําหนดให้
สง่คําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหน้า หากเห็นว่าเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีสง่ผลกระทบต่อการสง่คําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ตา่งประเทศ หรืออาจมีผลให้ไมส่ามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือกรณีท่ี
เห็นว่าอาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทนุอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
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(2) ในกรณีท่ีวันทําการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ (ซึ่งอาจเป็นวนัท่ี
บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสัง่ให้เป็นวนัหยุดการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน
ออกไปเป็นวนัทําการถดัไป 
 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  
ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) 
 
15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
15.2.1 ในกรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสําหรับการเสนอขายครัง้แรก 
เม่ือบริษัทจดัการได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วย 
ลงทนุ เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากนัน้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะโอนหน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ โดยโอนเข้าบญัชีของนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีของผู้ รับฝากหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุระบไุว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผู้แจ้งมลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้ผู้ลงทนุทราบในวนัท่ีมีการ
โอนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
15.2.2 ในกรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในตลาดรอง 
ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในตลาดรอง (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก) ผู้ลงทนุดงักลา่วจะมีช่ือเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตอ่เม่ือบริษัทจดัการได้ทําการปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ ระยะเวลาการสง่มอบ และอ่ืนๆ จะเป็นไปตามกฎ ระเบียบและวิธีปฏิบติั
ของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 
16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ:  
- การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยตรงกบับริษัทจดัการ (เฉพาะสําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเทา่นัน้) 
- การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุสําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป โดยผา่นผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ด้วยวิธีการรับมอบตะกร้าหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ราคา 
เง่ือนไข และวิธีการจะเป็นไปตามท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนดกบัผู้ลงทนุทัว่ไป 
- ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไปและผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ) 
 
ตะกร้าหลกัทรัพย์ (Portfolio Depository File: PDF) หมายถึง เงินสด ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้เป็น
ส่วนประกอบสําหรับการรับมอบเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR® Gold Trust หรือส่งมอบเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
กองทนุ SPDR® Gold Trustทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดรายการในตะกร้าหลกัทรัพย์เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR® 
Gold Trust เพิ่มเติมในอนาคตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ
กองทนุ  
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16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
16.2.1 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยผา่นบริษัทจดัการ เฉพาะสําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ เทา่นัน้ 
(1) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ในระหวา่งวนัและเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด ด้วยวิธีการ
รับมอบตะกร้าหลกัทรัพย์ ในราคาท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านบริษัทจดัการภายหลงัเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด ของวนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุใด ให้ถือวา่
เป็นการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป ในราคาท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัสง่คําสัง่ขายหน่วยลงทนุถดัไป 
 
(2) ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ จะต้องสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุครัง้ละไมต่ํ่ากวา่ 1 หน่วยของการซือ้ขาย และเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1 หน่วย
ของการซือ้ขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนและย่ืนเอกสารทัง้หมดตอ่บริษัท
จดัการ โดยบริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยไว้เป็นหลกัฐาน 
 
(3) บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนั
ทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยจะชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยการโอนเข้าบญัชีของผู้ ร่วมค้าหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้ในอนาคต หากกองทนุรับชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR® Gold Trust เพิ่มเติม บริษัท
จดัการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของ
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ก่อนเปิดให้บริการดงักลา่ว 
 
(4) ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ได้ย่ืนคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตอ่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ โดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ "การไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม
คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ" ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ อาจขอยกเลกิคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ได้ในระหวา่งวนัและเวลาทํา
การของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการก่อน 
 
(5) การลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนจะกระทําในวนัทําการท่ี 3 นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสง่คําสัง่ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 
 
(6) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายหลงัระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือในกรณีท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุไม่สามารถสง่มอบหลกัทรัพย์เพ่ือขอลดจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจะรับซือ้คืนได้ตามวนัและเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด หรือพิจารณาแล้วเหน็วา่การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วมี
ผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตอ่ช่ือเสียงหรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 
หรือเกิดเหตกุารณ์ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ ซึง่ทําให้ไมส่ามารถดําเนินการตามคําสัง่ขายคืนได้ เช่น การสง่คําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหลกัถกูระงบัเป็นการชัว่คราวในวนัทําการดงักลา่ว หรือบริษัทจดัการระงบัการใช้สทิธิของผู้ ร่วมค้า
หน่วยลงทนุ ตามสญัญาระหวา่งบริษัทจดัการกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุเข้าสูภ่าวะล้มละลาย โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 
16.2.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป  
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไป สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุโดยผา่นผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ตามเง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีการรับซือ้คืน
ท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนด ทัง้นี ้ราคา และการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไปนัน้ จะเป็นไปตามเง่ือนไข 
และวิธีการท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุกําหนดกบัผู้ลงทนุทัว่ไป 
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16.2.3 การซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ภายหลงัการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิของกองทนุเป็นกองทนุตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะนําหน่วยของ
กองทนุไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งในการลงทนุให้กบั
ผู้ลงทนุทัว่ไป โดยผู้ลงทนุสามารถซือ้และขายหน่วยลงทนุของกองทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 
และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืนสําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ :  
ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุสามารถสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยบริษัทจะประกาศวนัท่ีมิใช่วนัทําการรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
 

วนัท่ีรับ/วนัท่ีส่งคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายถึง วนัทําการรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียด
โครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัทําการของประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และวนัทํา
การของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันท่ีมิใช่วนัทําการรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีท่ีกองทุนได้รับ
ผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
  

16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้า : ไมต้่องแจ้ง 
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
ดงันี ้
(1) บริษัทจดัการอาจจะทําการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วนัและเวลาในการรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุหรือกําหนดให้
สง่คําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหน้า หากเห็นว่าเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีสง่ผลกระทบต่อการสง่คําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ตา่งประเทศ หรืออาจมีผลให้ไมส่ามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือกรณีท่ี
เห็นว่าอาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทนุอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
(2) ในกรณีท่ีวันทําการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ (ซึ่งอาจเป็นวนัท่ี
บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสัง่ให้เป็นวนัหยุดการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน
ออกไปเป็นวนัทําการถดัไป 
 

17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
ไมมี่ 
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18. การเล่ือนกาํหนดการส่งมอบตะกร้าหลักทรัพย์และ/หรือการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
18.1 บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์และ/หรือการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ ท่ี
ได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
  (ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 
  (ข) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับมอบตะกร้าหลกัทรัพย์ และ/หรือชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตาม
กําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วไมถ่กูต้องตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา 
 

18.2 การเล่ือนกําหนดการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์และ/หรือการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุตามข้อ 18.1 
(1) หรือ (2) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กิน 10 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้  เว้นแตไ่ด้รับ
การผอ่นผนัจากสํานกังาน 
(2) แจ้งผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเล่ือนกําหนดการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์และ/หรือ
การชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 
(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์และ/หรือการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดง
เหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (2) ตอ่สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการ
แทนก็ได้ 
(4) ในระหวา่งการเล่ือนกําหนดการสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์และ/หรือการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ หากมีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ
สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องสง่มอบตะกร้าหลกัทรัพย์
และ/หรือชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 

19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน:  
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน ตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 

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

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
  (ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวม
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไมส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และทําให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 
  (ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่ว
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 
 

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

(5) ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการของบริษัท
จดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับวนัดงักลา่ว และ
ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนถงึวนัหยดุทําการ
กรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่
ทกุแหง่ของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 

2. เม่ือปรากฎเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (4) และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
พลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1.(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุ
รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 
(2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 
1.(1) (2) และ (3) เกินหนึง่วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ 
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 (ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการ
สดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 (ข) แจ้งให้ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคํา
สัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  
 

3. บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วง
ระยะเวลาท่ีบริษัทพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้
แล้วให้ทราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 

20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่
ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนั
ทําการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

21. การชาํระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ:  
กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
แทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบติัได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัท
จดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
 

22.สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ
ที่ปรึกษา (ถ้ามี) :  
22.1. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  
บริษัทจดัการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่เป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุจด
ทะเบียนของกองทนุ ตามวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(2) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
โดยเคร่งครัด  
(3) แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สิน
ของกองทนุไปลงทนุ และนําทรัพย์สนิและผลประโยชน์ดงักลา่วของกองทนุฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(4) เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าท่ีจําเป็น ทัง้นี ้เพ่ือรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอ่ืนใดแทนกองทนุกบัผู้ออกหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ เพ่ือให้
ได้รับการชําระหนีห้รือได้มาซึง่สิทธิในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุพงึจะได้จากการลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
(6) รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ การหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นการชัว่คราว หรือการปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 14 "การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก" และ
กรณีการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 19 “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 
(7) เล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตามเง่ือนไขท่ี
ระบใุนข้อ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 
(8) สัง่จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามอตัราท่ีระบใุนข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและกองทนุ” 
(9) ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการกองทนุ ตามอตัราท่ีระบใุนข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและกองทนุ” 
(10) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
(11) ชีแ้จงและดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุทราบ
ในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อการตดัสินใจในการ
ลงทนุหรือตอ่การเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุอยา่งมีนยัสําคญั 
(12) ยกเลกิกองทนุตามท่ีกําหนดในข้อ 29 “การเลกิโครงการ” 
(13) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(14) จดัทํางบการเงินของกองทนุให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ และตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(15) จดัทํารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี  และรายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทนุ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัตัง้แต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และภายใน 3 เดือนนบัตัง้แต่วนัสิน้
ปีบญัชีของกองทนุ รวมทัง้จดัให้มีรายงานดงักล่าวฉบบัล่าสดุไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 
(16) จดัทํารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนั และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัทําการนัน้ 
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(17) จดัทํารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนั และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุสิน้วนัทําการนัน้ 
(18) จัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพ่ิมเติม พร้อมทัง้วนัท่ีหลกัทรัพย์มีมลูค่าเกินอตัราท่ี
กําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินนัน้
มีมลูคา่เกินอตัราท่ีกําหนด 
(19) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูท่ีได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอ่ืนนอกจากการจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนเงินทนุ และการแก้ไขเพิ่มเติม
จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทําการนบั
แตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 
(20) จดัทําหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชี เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และจดัส่งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี รวมทัง้จดัสง่และดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจดัสง่
หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัพร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้สนใจลงทนุ และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ท่ีทํา
การทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
เพ่ือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุ 
(21) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติัของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถงึการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไข
ในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีกําหนดในข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นีโ้ดยได้รับอนญุาตจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
(22) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทนุและจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(23) จดัให้มีผู้สอบบญัชีซึง่มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแหง่ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วย การให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 
(24) แตง่ตัง้ผู้ ชําระบญัชีของกองทนุเม่ือยติุหรือเลกิกองทนุ ทัง้นีโ้ดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(25) แต่งตัง้ผู้ดแูลสภาพคล่องของกองทนุ ผู้ ร่วมค้าหน่วย ผู้ขายหน่วยลงทนุ และท่ีปรึกษากองทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(26) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษา (ถ้ามี) ท่ีทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการ โดยความเห็นชอบของสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
(27) ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้ถงึซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(28) ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้
ในปัจจบุนัและท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
22.2. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีกําหนดในสญัญา 
(2) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุ รับเงินตา่งๆ ท่ีกองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และดําเนินงานของกองทนุ เช่น 
เงินซือ้หน่วยลงทนุ และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทนุและนําเข้าไว้
ในบญัชีเงินฝากของกองทนุและหรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
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(3) จดัให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย สัง่ซือ้ตามสิทธิ สง่มอบและโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ เม่ือตรวจสอบหลกัฐานถกูต้องและครบถ้วน
แล้ว 
(4) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณีท่ี
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีท่ีเป็น
ทรัพย์สนิอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(6) จ่ายเงินตามคําสัง่ของผู้ ชําระบญัชีให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์เพ่ือคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(7) ทําหน้าท่ีในช่วงระยะเวลาการชําระบญัชีดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ดแูล รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่การชําระบญัชีจะเสร็จสิน้ 
(ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชี ปฏิบติัตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใน
กรณีท่ีผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 
ทัง้นี  ้หน้าท่ีของผู้ ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิน้สุดลงเม่ือผู้ ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(8) รับรองความถกูต้องในการคํานวณ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้ เม่ือเหน็วา่คํานวณถกูต้องแล้ว  
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ ดแูล ทวงถาม  ติดตามทรัพย์สิน
หรือรักษาสทิธิในทรัพย์สนิของกองทนุ การรับเงินปันผล การรับดอกเบีย้ และ/หรือหน่วยลงทนุและสทิธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทนุพงึจะ
ได้รับ รวมทัง้ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ ๆ รวมทัง้แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความจําเป็นท่ีต้องป้องกนัการเสีย
สิทธิท่ีมีอยู่หรือเก่ียวข้องกับหลกัทรัพย์นัน้ๆ การเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครอง
หลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(10) จดัทํารายงานและบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่แก่บริษัทจดัการ 
(ก) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึผลในการดําเนินการตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจําหน่ายหลกัทรัพย์ ดอกเบีย้ 
และอ่ืนๆ 
(ข) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้ 
(ค) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ 
(ง) จัดทํารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจุบนัและท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงักล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทนัที ใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัทํารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และสง่ให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
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(12) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด 
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ในระหว่างทําการปิด
โอนในช่ือของกองทนุ เพ่ือประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ การรับดอกเบีย้และอ่ืนๆ 
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ 
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจดัการในกรณีการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ 
และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ กรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีต้ามตราสารแห่งหนีต้ามวิธีท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
(17) แสดงความเหน็ของผู้ดแูลผลประโยชน์ เก่ียวกบัการจดัการกองทนุในรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และ
รายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทนุ เพ่ือแจ้งแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือนนบัตัง้แต่
วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และภายใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัสิน้ปีบญัชีของกองทนุ  
(18) รับรองความถกูต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุแก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนเงินท่ี
บริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีของกองทนุ และจํานวนหน่วยลงทนุท่ียกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุในแต่ละวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจดัการเพ่ือชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
(20) รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากบริษัทจดัการเพ่ือเข้าบญัชีของกองทนุ 
(21) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศท่ีบริษัทจดัการประสงค์จะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่
หลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินอ่ืนซึง่มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีรับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
(22) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
(23) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึง่พิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึน้จากความประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง
หรือการไม่กระทําตามหน้าท่ี โดยเจตนาทจุริตของผู้ดแูลผลประโยชน์ พนกังาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
 

22.3. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ขายหน่วยลงทนุ :  
สทิธิของผู้ขายหน่วยลงทนุ 
(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัราท่ีระบไุว้ในหวัข้อ 23 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ขายหน่วยลงทนุ 
(1) แจกจ่ายหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัของกองทุน ใบคําขอเปิดบญัชี ใบคําสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ขาย หรือเอกสารการเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายหรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ 
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(2) จดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้ขายหน่วยลงทนุ เพ่ือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ ท่ีสนใจจะ
ลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 
(3) รับเอกสารการสัง่ซือ้หรือใบคําขอเปิดบญัชี หรือ ใบคําสัง่ซือ้ หรือ ใบคําสัง่ขาย หรือ ใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือ เอกสาร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ 
(4) ตรวจสอบความถกูต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบญัชี เอกสารการสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ขาย และเอกสาร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(5) ตรวจสอบหลกัฐานประกอบคําขอเปิดบญัชีทัง้หมดวา่ถกูต้องครบถ้วน 
(6) ตรวจสอบความมีตวัตนของลคู้าตามท่ีประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
(7) รับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ 
(8) คืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ 
(9) ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทนุ ข้อมลูและเอกสารจําเป็น รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
หรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด 
(10) ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีของผู้ ขายหน่วยลงทุน ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ตลอดจนท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
            

22.4. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย : ไมมี่ 
 

22.5. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ :  
หน้าท่ีของท่ีปรึกษากองทนุ 
(ก) ก่อนจดทะเบียนกองทนุอีทีเอฟ 

1) ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างของกองทนุอีทีเอฟและการจดัตัง้กองทนุ 
2) ให้การฝึกอบรม และ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโครงสร้างของกองทนุอีทีเอฟ และวิธีในการจดัการกองทนุเพ่ือให้ประสบ

ความสําเร็จ  
3) ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการวางแผนในการจดัตัง้และการจดัการกองทนุอีทีเอฟ 
4) ให้ข้อมลูและความช่วยเหลือในการคดัเลือกและประเมินราคาของสนิทรัพย์ท่ีเหมาะสมกบักองทนุ 
5) ให้คําปรึกษาถงึสทิธิ และการใช้สทิธิท่ีบริษัทในฐานะผู้จดัการกองทนุควรใช้ 
6) ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัขัน้ตอน และสิง่ท่ีจําเป็นในการจดัตัง้และจดัการกองทนุอีทีเอฟ 
 
7) ช่วยเหลือในการระบุความเส่ียงต่างๆ และให้คําปรึกษาเก่ียวกับการกําจัดความเส่ียงนัน้ๆ และให้คําปรึกษาเก่ียวกับ

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจดัตัง้กองทนุ 
8) ช่วยเหลือในการขออนมุติัจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการนํากองทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
9) ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการเตรียมและย่ืนเอกสารเพ่ือซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ 
10) ให้ข้อมลูและการช่วยเหลืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทร้องขอตามความเหมาะสม 

 

(ข) หลงัจากจดทะเบียนเสร็จสิน้ 
1) ให้คําปรึกษาและการช่วยเหลือเก่ียวกบัเอกสารทางการโฆษณาและการตลาดของกองทนุ 
2) ให้คําปรึกษาและการช่วยเหลือเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์กองทนุ โดยท่ีปรึกษากองทนุจะไม่ถกูกําหนดให้ทําสิ่งใดท่ีจะเป็น

การทําผิดกฏหมาย กฏระเบียบของประเทศไทย หรือทําให้ท่ีปรึกษากองทนุต้องขออนมุติั หรือขอใบอนญุาตในประเทศไทย 
3) ให้ข้อมลูและการช่วยเหลืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทร้องขอตามความเหมาะสม 
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22.6. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ : ไมมี่ 
 

22.7. สทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของท่ีปรึกษากองทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  
ไมมี่  
 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  
23.1. คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (front-end fee) :  
- ในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่ท่ีตราไว้ 
- ภายหลงัจากระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของราคาขายหน่วยลงทนุ* 

 

*ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคาตอ่หน่วยของการซือ้ขาย (creation unit : CU) ท่ีบริษัทจดัการทําการเสนอขายให้แก่ผู้ ร่วมค้า 
โดยใช้ราคา ณ วนัทําการสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 

อนึง่ การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ 
ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และผู้ขายหน่วยลงทนุ  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละ
กลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ และผู้ขายหน่วยลงทนุ” ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
รับทราบข้อมลูดงักลา่ว 
 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ    
ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ* 

*ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถงึ ราคาตอ่หน่วยของการซือ้ขาย (creation unit : CU) ท่ีบริษัทจดัการทําการรับซือ้คืนจากผู้ ร่วม
ค้าโดยใช้ราคา ณ วนัทําการสง่คําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (switching fee) :  
ไมมี่  
 

คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป ในกรณีท่ีทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย 
สําหรับผู้สนใจลงทนุทัว่ไป ท่ีทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องชําระคา่ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 

คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ : ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 

คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (exit fee) : ไมมี่ 
 

อ่ืนๆ ระบ ุ:  
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- 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  
 

23.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกันกับ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ 
 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี :  

 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบั
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น  ณ วนัท่ีคํานวณ 

  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์นีย้งัไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศท่ีคิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิเฉพาะท่ีลงทนุในตา่งประเทศ  

 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ รายปี :  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกันกับ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ 

 

คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทนุ :  

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

 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลสภาพคลอ่ง :  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกันกับ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ 

 

คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 
 



  

 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทเีอฟ แทร็กเกอร์  

46 

 

อ่ืนๆ ระบ ุ: 
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับกองทุน โดยปกติจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณารับภาระ
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วทัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้  
(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทนุเฉล่ียเทา่กนัทกุวนั เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่  
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่มเ่กิน 2,000,000 บาท  
(ข) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ค) คา่ธรรมเนียมการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนหรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของคา่ใช้จ่ายนัน้ ได้แก่  
(ก) คา่ใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
การส่งเสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม  
(ค) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์และจดัสง่ใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ บตัร
กองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บตัรกองทนุ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ค่าจดัทําจดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือบอก
กลา่วรายงานตา่ง ๆ สาส์นถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ง) คา่จดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่เอกสารท่ีเก่ียวกบัการแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ การจดั
ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คา่จดัทํา คา่พิมพ์และจดัสง่หนงัสือชีช้วนและรายงานประจําปีถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ฉ) คา่แปลเอกสารท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  
(ช) คา่ธรรมเนียมการใช้ดชันีอ้างอิง ตามท่ีจ่ายจริง 
(ซ) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  
(ฌ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ  
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือ
คา่ธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตาม
ตราสารแหง่หนี ้คา่ใช้จ่ายด้านภาษี คา่ทําประกนัภยัดแูล และเก็บรักษาตลอดจน คา่ใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิดงักลา่ว  
(ฎ) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(ฏ) คา่ธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่าไปรษณียา
กรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่พาหนะ คา่ใช้จ่ายในการส่ือสารโต้ตอบโดยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์  
(ฐ) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมการคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ เป็นไปตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์
กําหนด ตามท่ีจ่ายจริง 
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(ฑ) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการชําระบญัชีและเลกิกองทนุ  
(ฒ) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ด ของกองทนุรวม  
(ณ) คา่ธรรมเนียมตอ่รายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบ-สง่มอบหลกัทรัพย์ในการลงทนุในตา่งประเทศ (Transaction Fee) 
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการติดต่อประสานงานกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เก่ียวกบัการดําเนินงานต่างๆ 
ของกองทนุ เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นต้น ตามท่ีจ่าย
จริง 
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีท่ีเกิดจากการลงทนุในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศไทย
และตา่งประเทศ (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง 
(ถ) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel รวมทัง้
ระบบอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของกองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง 
(ท) คา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการมีบญัชีและการโอนหลกัทรัพย์ของกองทนุของธนาคารทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค เป็น
ต้น ตามท่ีจ่ายจริง 
(ธ) คา่ใช้จ่ายและ/หรือคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น คา่นายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ คา่ประกนัความเส่ียงอนัเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ/หรืออตัราดอกเบีย้ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง 
(น) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการชําระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศสําหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ 
(ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง 
(บ) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง 
 

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

(4) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุซึง่มิได้ระบไุว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวน
เงินและเวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุโดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอตัราท่ีกําหนดในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผย
แยกเป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบและในรายงานประจําปี ซึง่บริษัทจดัการ จดัทําเม่ือ
สิน้รอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี  
 

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีสามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทนุ เม่ือรวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของมลูค่า
ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคํานวณ ทัง้นี ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักลา่วไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขอ
มติผู้ ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง อย่างไรก็
ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชีช้วนส่วนสรุป ใหม่ทกุรอบปีบญัชี เพ่ือแสดงรายละเอียด
ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชีท่ีผา่นมา 
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• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทนุ ของกองทนุซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจําปี  
 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุ จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี)  

 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

หมายเหต ุ:  
*บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทกุวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในแต่ละวนัท่ี
คํานวณนัน้เป็นฐานในการคํานวณคา่ธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดงักลา่วจะบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืน
ใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วนัทําการถดัไปนบัจากวนัสิน้เดือน 
 

** คา่ใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวน หรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของคา่ใช้จ่ายนัน้  
 

*** ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่จะรวมอยู่ในต้นทนุของค่าซือ้หลกัทรัพย์เม่ือมีการซือ้หลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรัพย์เม่ือมีการขายหลกัทรัพย์ 
  

**** บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้จริง 
 

ทัง้นี ้การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

23.3. การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
23.3.1. กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของ
กองทนุรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม หรืออตัราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่ 60 วนั ตามวิธีการดงัตอ่ไปนีก่้อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 
(1)  ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 
(2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็น

สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 

23.3.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการจะมีการลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
บริษัทจดัการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
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ทัง้นี  ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ 23.3.1 และข้อ 23.3.2 ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 
 

23.3.3 กรณีท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์
ในการคิดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตามท่ีระบใุนข้อ 23.1 และ 23.2 เป็นอย่างอ่ืนในอนาคต บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์ท่ีบงัคบัใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว  
 

24. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
24.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ  
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุจะคํานวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุท่ีลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิในตา่งประเทศรวมกบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิท่ีกองทนุลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอ่ืน การใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกลุต่างประเทศ เพ่ือคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นเงินบาท ในกรณีท่ีมิได้มีการทําสญัญาประกนัความเส่ียง บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
สกลุต่างประเทศบน Bloomberg ณ เวลา 16.00 น. (หรือราคาลา่สดุก่อน 16.00 น. ในกรณีท่ีไม่มีราคาท่ี 16.00 น.) ณ วนัท่ีคํานวณ
นัน้ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ก่อนทกุครัง้ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการกองทนุ 
 

2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะใช้ราคาปิดท่ีประกาศลา่สดุ (ใน
ตา่งประเทศ) ของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุไปลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุตา่งประเทศไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศให้กบับริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุตา่งประเทศมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะ
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับมลูคา่หน่วยลงทนุ
ของกองทนุตา่งประเทศ 
 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้ใช้มลูคา่หน่วย
ลงทนุ ณ สิน้วนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว  
เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุตา่งประเทศไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศให้กบับริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุตา่งประเทศมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ บริษัท
จดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
ได้รับมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
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(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) วนัท่ีรับคําสัง่ซือ้ขายหนวยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป  
(ข) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป  
เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุตา่งประเทศไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศให้กบับริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุตา่งประเทศมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุภายในวนัทําการถดัไปได้ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท่ีรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศ 
ภายในวนัทําการถดัไป ทัง้นีก้ารประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้ตะกร้าหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดโดย
บริษัทจดัการแทน 
เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุตา่งประเทศไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศให้กบับริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุตา่งประเทศมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายในวนัทําการถดัไปได้ บริษัทจดัการจะ
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

การประกาศมลูคา่และราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฎิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(2) ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุภายใน 2 วนัทําการ
ถดัไปก็ได้ 
(3) ดําเนินการประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัเพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  
(4) จดัให้มีข้อมลูดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 
 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณนัน้  
 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้     
ดแูลผลประโยชน์  
 

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

24.2. 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 บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 
ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแตว่นัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ี
ราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่
หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 

(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบวา่ราคาหน่วย
ลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้  
 

(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. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้แทน  
 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่ง
ของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 

หากปรากฏวา่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การ
ท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่น
ตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 

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

หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้
และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่
การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้าย
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไม่ถงึหนึง่ร้อยบาท 
บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมมี่สถานะเป็น
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัทจดัการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็น
ต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  
 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี 31 เดือน มีนาคม 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี : 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 
 

26. การกาํหนดเวลา และวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
ไมมี่  
 

27. สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
27.1. สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  
บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงยินยอมให้บริษัทจดัการทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามเง่ือนไขการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ตามท่ีระบใุนข้อ 16 “การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” 
 

27.2. สทิธิในการรับเงินปันผล :  
ไมมี่ 
 

27.3. สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องทําตามขัน้ตอนการโอนหน่วยลงทนุและชําระคา่ธรรมเนียมการโอนตามท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนด 
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27.4. สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิลงมติเพ่ือทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทนุรวมได้ ตอ่เม่ือได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้เป็นไปตามหวัข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธี
จดัการ" 

 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่นบั
คะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 

27.5. สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะได้รับหลกัทรัพย์หรือเงินคืนเม่ือเลิกกองทนุ ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการระบไุว้ในข้อ 29 และข้อ 30 โดย
บริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบเป็นผู้ ชําระบญัชีโดยจะได้ดําเนินการให้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สนิของโครงการชําระภาระหนีส้นิของโครงการ และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉล่ียตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้
แล้วทัง้หมดในขณะท่ีเลกิกองทนุรวม 
 

27.6. สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ :  
ไมมี่  
 

28. วธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  
28.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่
คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมจะต้อง
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ ได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจํานวน
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข 
 

อยา่งไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ  
55  ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการหรือในกรณีท่ีเป็นกองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ หาก
ปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือคํานวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด มีจํานวนไมเ่กินร้อยละ 55 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. 
หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
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28.2 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน
ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
28.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจดัการอาจขอรับความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักลา่วจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการย่ืนคําขอเป็นหนงัสือ พร้อมทัง้รายละเอียดของ
โครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคํารับรองของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึง่ ให้ถือวา่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 
 
ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการตามข้อ 28.1 และ 28.2 บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ 
วิธีจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ินอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนั 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต ่
กรณี 

 
28.4 บริษัทจดัการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
29. การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  
เง่ือนไขพิเศษในการเลกิกองทนุ : 
29.1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้

(1) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่าสามสบิห้ารายในวนัทําการใด ๆ ภายหลงัจากวนัทําการถดัจากวนัท่ีกองทนุจด
ทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(2) มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ห้าสบิล้านบาท
ในวนัทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวม 

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด     

 
29.2. เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
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29.3. เม่ือได้รับความเหน็ชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้เเล้ว
ทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
29.4 สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุ หากปรากฎเหตดุงัต่อไปนี ้
(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมท่ีขดัหรือแย้งกบั
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการกองทนุรวมมิได้ปฏิบติัหรือดแูลให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัสง่
หรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
(3) ในกรณีทีเป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หากปรากฎข้อเทจ็จริงวา่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบคุคลอ่ืนใด
ท่ีมิใช่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
(4) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ปฏิบติัหรือไมส่ามารถดําเนินการตามคําสัง่ของสํานกังานตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
 
29.5 เม่ือสํานกังานมีคําสัง่เลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานกังานมีคําสัง่เพิกถอนการอนมุติัจดัตัง้กองทนุรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุ  
 
29.6 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีเลกิกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว หากเกิดเหตกุารณ์
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินท่ีได้รับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
(3) กรณีท่ีไมส่ามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/
หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ 
(4) กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไมเ่พียงพอตอ่การจดัตัง้กองทนุ เพ่ือนําเงินไปลงทนุใน
ตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
(6) กรณีท่ีกองทนุ SPDR® Gold Trust มีประเภทและชนิดของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีกองทนุเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ 
ไม่อาจลงทนุได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดงักล่าวจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
30. การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุดงัตอ่ไปนี ้
1 ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1  
2. แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้แจ้งเป็นหนังสือให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้ภายในวดัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการทราบเหตตุามข้อ 29.1  
3. จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลืออยู่ของกองทนุภายในวนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการทราบเหตตุามข้อ 29.1 เพ่ือรวบรวมเงิน
เทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 
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4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี
บริษัทจดัการทราบเหตตุามข้อ 29.1 และเม่ือได้ดําเนินการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วให้ถือวา่เป็นการเลกิกองทนุ 
 

เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ 1. ถึง 4. แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตามข้อ 3. บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุดงัตอ่ไปนี ้
(ก) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลกัทพัย์ทราบในกรณีท่ีหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
นัน้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ 
(ข) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ เช่น ประกาศ
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น และ 
(ค) จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้
เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 

31. การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลกิโครงการ :  
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ี
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชําระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมทัง้ทําการอย่างอ่ืน
ตามแต่จําเป็นเพ่ือชําระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 
สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ ชําระบญัชีจะ
ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 
 

เม่ือได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สินดงักลา่วให้ตก
เป็นกรรมสทิธ์ิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

32. อ่ืนๆ :  
32.1) 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
ตา่ง ๆ 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 
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32.2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม
ภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถงึการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตุ
จําเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะ
คํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
 

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป 
 

32.3) ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
ทัง้นี ้โดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้
(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
(2) การจํากดัสิทธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือ
เกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีได้รับการยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน 
(ค) ในระหวา่งการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดินบริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่ว
ออกจากทรัพย์สินอ่ืนของกองทนุรวมโดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวม 
(3) ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียง
สว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิด
นัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

32.4) บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
(2) ต้องไมมี่พฤติกรรมท่ีแสดงให้เหน็วา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์
จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 
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ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทําด้วยความ
เป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
 

บริษัทจดัการไมส่ามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ีไม่
พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลท่ีเป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท  ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ ด้ ท่ี 
www.ktam.co.th " 
 

32.5) 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
ตลาดทนุในวงกว้าง สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผนัอตัราดงักล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 
(4) คู่สญัญาในการกู้ ยืมเงินเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องเป็นผู้ลงทนุสถาบนั และไม่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคู่สญัญาเป็นกองทนุสว่นบคุคลหรือกองทนุรวม กองทนุส่วนบคุคลหรือกองทนุรวมนัน้จะต้องไม่อยู่ภายใต้
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 หรือบริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายสุญัญาไมเ่กิน 90 วนั 
 

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

32.6) ตวัชีว้ดัของกองทนุนีค้วรเปรียบเทียบกบั อตัราผลตอบแทนราคาทองคํา LBMA Gold Price AM ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐปรับ
ด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณ เป็นดชันีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ทัง้นี ้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงดัชนีชีว้ัดผลการดําเนินงานดังกล่าวได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับดัชนีเปรียบเทียบท่ีกองทุนใน
ตา่งประเทศลงทนุ ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 

32.7) การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125 (5) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดัสิทธิใด ๆ แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้
ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตาม
ประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
 32.8) หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเหน็ชอบให้ดําเนินการ
ดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 
 
ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ให้
ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วย
ลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกิน
กึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 

32.9)  สรุปสาระสําคญัของกองทนุ SPDR® Gold Trust 
 

ช่ือ   SPDR® Gold Trust 
ประเภท กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)  
อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุ กองทุนมีนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งลงทุนในทองคําแท่ง เพ่ือสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้

ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคําหกัด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดัการ
ทัง้หมดของกองทนุ 

ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนซือ้ขาย 1. ตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก New York Stock Exchange (NYSE Arca) 
2. ตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์ Singapore Exchange (SGX) 
3. ตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว Tokyo Stock Exchange (TSE) 
4. ตลาดหลกัทรัพย์ฮ่องกง Stock Exchange of Hong Kong (HKEx)  
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วนัท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ 

18 พฤศจิกายน 2004 ท่ีนิวยอร์ก 
11 ตลุาคม 2006 ท่ีสงิคโปร์ 
30 มิถนุายน 2008 ท่ีโตเกียว 
31 กรกฎาคม 2008 ท่ีฮ่องกง 

สกลุเงินท่ีใช้ในการซือ้ขาย ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)  
คา่ธรรมเนียม กองทนุ SPDR® Gold Trust (กองทนุรวมหลกั) จะกําหนดค่าบริหารจดัการไว้ท่ีร้อยละ 0.40 

ตอ่ปี เป็นเวลา 7 ปี (วนัเร่ิมจดัตัง้กองทนุ 12 พฤศจิกายน 2547) หรือจนกว่าจะยกเลิกสญัญา
กบั Marketing Agent หากในเดือนใดค่าบริหารจดัการของกองทนุสงูกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปี 
Sponsor และ Marketing Agent จะลดค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเพ่ือทําให้ค่าใช้จ่าย
ของกองทนุเท่ากบัร้อยละ 0.40 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของกองทนุมีโอกาสท่ีจะ
มากกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปีก็ได้ ถ้ากองทนุมีค่าใช้จ่ายใดๆ จนทําให้ค่าใช้จ่ายของกองทนุ
ทัง้หมดเกินกว่าร้อยละ 0.70 ต่อปี เน่ืองจากกองทนุจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของ Sponsor 
และ Marketing Agent รวมทัง้หมดได้ไมเ่กินร้อยละ 0.30 ตอ่ปี 

Bloomberg 2840 HK EQUITY 
ISIN US78463V1070 

ผู้สนบัสนนุของทรัสต์ (Sponsor) World Gold Trust Services LLC 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee) BNY Mellon Asset Servicing 
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ (Custodian) HSBC Bank USA, N.A. 
ตวัแทนฝ่ายการตลาด (Marketing 
Agent) 

State Street Global Markets, LLC 

ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) Citigroup Global Markets Asia Ltd 
 
ข้อมูลสาํคัญเก่ียวกับกองทุนหลัก 
กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) หลักทรัพย์ท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) และตราสารแห่งหนีท่ี้มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับท่ีต่ํากว่าอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ (non-
investment grade) รวมถงึตราสารแหง่หนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 
 
ทัง้นี ้หากกองทนุ SPDR® Gold Trust มีการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูข้างต้นท่ีไม่มีนยัสําคญั บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขหรือ
การเปล่ียนแปลงข้อมลูดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ 
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
32.10) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน อนัเน่ืองมาจาก การไม่ปฎิบติัตามสญัญา
ระหวา่งบริษัทจดัการกบัผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนคา่จองซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหกัด้วยค่าปรับ
กรณีผิดนดัชําระหนี/้สว่นต่างกําไรค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั (เฉพาะดอกเบีย้หรือกําไร (ถ้ามี) ท่ีเกิดขึน้นัน้จะให้เป็นของ
กองทนุ) เข้าบญัชีหลกัทรัพย์เของผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้   
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32.11 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษี
ให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ี
อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงั
ดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น 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 และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ี
เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุ
การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยติุ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป 

 
เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตัวผู้ เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบญัชี
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
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(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเก่ียวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึง
นําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน

โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการ

ดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้
ได้ 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  

 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จดัการ (รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไป
ยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
33. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
ไมมี่  
 
 
 

ข้อมูลนีร้วบรวม ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 


