กองทุนเปิ ดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

ข้ อมูลโครงการจัดการกองทุนรวม
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรื อ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุน/กองทุนเปิ ด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิ ดเค ดัชนีห้ นุ ธุรกิจพลังงาน
กลุม่ กิจการ หมายถึง บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที2สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี2ยวกับการจัดทํางบ
การเงินรวม
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง2 จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีการอื2นใดที2บริษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรับ โดยค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนที2ไม่ใช่เงินสดนัน5 บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนจะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คําสัง2 จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรื อวิธีการอื2น
ใดได้ ภายในวันทําการถัดจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาเสนอขาย
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ดัชนีห้ นุ ธุรกิจพลังงาน
จองซื 5อ หมายถึง จองซื 5อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครัง5 แรก
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการ หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ซึง2 เป็ นผู้ที2
ได้ รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้ าซื 5อขายหลักทรัพย์ (Broker) การค้ า
หลักทรัพย์ (Dealer) และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ทังในส่
5 วนของหลักทรัพย์ทวั2 ไป หรื อหลักทรัพย์ที2จํากัด
เฉพาะหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดตาม
5
ทะเบียนหน่วยลงทุน เมื2อสิ 5นวันทีค2 ํานวณนัน5 โดยคํานวณตามหลักสากล เป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตัดตําแหน่งที2
5 ทิ 5ง
ระยะเวลาเสนอขายครัง5 แรก หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ราคาเสนอขายครัง5 แรก หมายถึง ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนที2เสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครัง5 แรกตามมูลค่าที2
ตราไว้ ของหน่วยลงทุนซึง2 จะต้ องบวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที2คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที2ใช้ คาํ นวณราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ สิ 5นวันทําการขายนัน5 บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทีค2 ํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ 5นวันทํา
การรับซื 5อคืนนัน5 หักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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วันทําการ หมายถึง วันทําการปกติของบริ ษัทจัดการ
วันทําการซื 5อขาย หมายถึง วันทําการปกติของบริ ษัทจัดการ และของกองทุนหลัก และหรื อวันทําการของตัวแทนขาย
กองทุนหลักดังกล่าว หรื อตามทีบ2 ริ ษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ2มเติม
ศูนย์ซื 5อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื 5อขายหลักทรัพย์ซงึ2 จัดตังขึ
5 5นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบี 5ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิ หมายถึง สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สัง2 ขายคืน หมายถึง สัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื 5อคืน
สัง2 ซื 5อ หมายถึง สัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนในวันทําการขายภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครัง5 แรก
สัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุน หมายถึง สัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนในวันทําการซื 5อขายหน่วยลงทุน
สือ2 อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอทีเอ็ม ระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต หรื อสือ2 อิเล็กทรอนิกส์อื2นใดอย่างใด
อย่างหนึง2 หรื อหลายอย่างที2บริ ษัทจัดการสามารถใช้ สาํ หรับรับคําสัง2 ซื 5อ คําสัง2 ขายคืน หรื อคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนได้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
หนังสือชี 5ชวน หมายถึง หนังสือชี 5ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื2อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดเค ดัชนีห้ นุ ธุรกิจพลังงาน
1.2. ชื2อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : K Energy Sector Index Fund
1.3. ชื2อย่อ : K-ENERGY
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง5
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที2 (กรณีกําหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื2อนไข (อายุโครงการ) :
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บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที2จะเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วัน นับตังแต่
5 วนั ที2จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม ในกรณีที2
จําหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครัง5 แรกได้ ตาํ2 กว่า 50 ล้ านบาท
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื2อผู้ลงทุนทัว2 ไป
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนทีเสนอ
ขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื2อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
2.3. มูลค่าที2ตราไว้ ตอ่ หน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที2เสนอขายครัง5 แรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันตํ
5 2าของการสัง2 ซื 5อครัง5 แรก : 5,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขันตํ
5 2าของการสัง2 ซื 5อครัง5 ถัดไป : 5,000.00 บาท
2.8. มูลค่าขันตํ
5 2าของการสัง2 ขายคืน : 5,000.00 บาท
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่
5 าของการสัง2 ขายคืน :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั 5 า2 : 5,000.00 บาท
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั 5 า2 :
2.12. รายละเอียดเพิ2มเติม :
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที2เสนอขายครัง5 แรก : 10 บาท บวกด้ วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรื อค่าธรรมเนียมการ
ซื 5อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
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3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ6 ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ นื ทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ที2จะตอบสนองผู้ลงทุนที2มงุ่ หวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที2เป็ นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยมุง่ หวัง
ผลตอบแทนที2จะได้ รับจากเงินปั นผลหรื อกําไรส่วนเกินจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว
3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง
3.3. ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ
3.4. นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้ ามี) :
ในการจัดการกองทุน บริ ษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื 5อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื2อนไข และวิธีการทีค2 ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
5 5 จะทํา
เพื2อบริ หารสภาพคล่องของกองทุนรวม
3.6. การลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
เพื2อ การเพิม2 ประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
3.7. การลงทุนในตราสารที2มีลกั ษณะของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. ลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที2มีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : ENERG
3.9. รายละเอียดเกี2ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายที2จะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที2เป็ นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค (ดัชนีอ้างอิง) โดยเฉลีย2 ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ
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กองทุน เพื2อให้ ผลตอบแทนของกองทุนใกล้ เคียงกับดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุน
ในหลักทรัพย์ไม่ครบตามจํานวนหรื อไม่เป็ นไปตามสัดส่วนของหลักทรัพย์ที2เป็ นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภคได้
ทังนี
5 5 ในกรณีที2มกี ารยกเลิกการใช้ หรื อไม่มีการคํานวณดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค บริ ษัทสงวน
สิทธิที2จะเปลีย2 นดัชนีอ้างอิงเป็ นดัชนีอื2นใด ซึง2 มีลกั ษณะที2เหมาะสมหรื อใกล้ เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยบริษัทจะ
ประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบและถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
เงินลงทุนส่วนทีเ2 หลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี 5 เงินฝาก และหรื อตราสารทางการเงิน รวมทังหลั
5 กทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สนิ อื2น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื2นที2ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทังนี
5 5 กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า
เพื2อการเพิ2มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทังอาจลงทุ
5
นในตราสารทุน ตรา
สารหนี 5 เงินฝากและหรื อหลักทรัพย์อื2นใดในต่างประเทศที2ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.ได้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์
สุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสีย2 งด้ านอัตราแลกเปลีย2 นตามดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที2มีลกั ษณะของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี 5ที2มี
อันดับความน่าเชื2อถือตํา2 กว่าที2สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี 5ที2ไม่ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื2อถือ (Unrated Securities) ทังนี
5 5 กองทุนอาจมีไว้ ซงึ2 ตราสารหนี 5ที2มีอนั ดับความน่าเชื2อถือตํา2 กว่าที2สามารถลงทุนได้
เฉพาะกรณีที2ตราสารหนี 5นันได้
5 รับการจัดอันดับความน่าเชื2อถือที2สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที2กองทุน
ลงทุนเท่านัน5 รวมทัง5 กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที2มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้ นแต่
เป็ นหุ้นที2คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สงั2 รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง2 ผู้ออกหุ้น
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการรับ
หุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที2จะปรับเปลีย2 นนโยบายการลงทุนในเรื2องของสัดส่วนการลงทุนเพื2อให้ สอดคล้ องกับประกาศ
หรื อกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี2ยวกับ
กองทุนรวมดัชนีหรื อกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมทีจ2 ะมีในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ
ทังนี
5 5 อาจมีบางขณะที2บริ ษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที2กําหนดไว้ ในโครงการได้ อัน
เนื2องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที2ไม่ปกติหรื อมีเหตุจําเป็ น เช่น มีการเปลีย2 นแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมี
นัยสําคัญ หรื อเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจทีม2 ีนยั สําคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะภัยพิบตั ิ
จากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที2ใกล้ กบั วันสิ 5นรอบปี บัญชีหรื อมีการ
เปลีย2 นแปลงดัชนีอ้างอิง เป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ ทนั ก่อนสิ 5นปี บัญชี เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการ
จะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ2 ตราสารแห่งทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที2กําหนดไว้ ในโครงการแก่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการผิดเงื2อนไขของโครงการ
3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้ านเหรี ยญ หรื อไม่เกินร้ อยละ 20.00 ของ NAV
3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
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3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื2น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื2นที2จะลงทุน :
3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื2น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื2นที2จะลงทุนในประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื2น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื2นอย่างใดอย่างหนึง2
หรื อหลายอย่างตามที2ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี 5 เว้ น
แต่ในกรณีทคี2 ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ2มเติม
ประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื2น
(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้ แก่ ตราสาร หรื อสัญญาที2เสนอขายในประเทศ หรื อมีผ้ อู อกหรื อคูส่ ญ
ั ญาเป็ นนิติบคุ คลที2
จัดตังขึ
5 5นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 5
(1.1) หุ้น
(1.2) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที2จะซื 5อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรื อของกองทุนรวมอื2นที2มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็ นต้ น
(1.3) ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี2 ะซื 5อหุ้น หรื อใบแสดงสิทธิในการซื 5อหุ้นเพิ2มทุนที2โอนสิทธิได้ โดยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี 5
(ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นการเพิม2 ประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
(ข) บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการให้ มีการกันหรื อแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนที2มีคณ
ุ ภาพซึง2 มีสภาพคล่องในจํานวนทีเ2 พียงพอ
ต่อมูลค่าการใช้ สทิ ธิตามตราสารดังกล่าว (Fully Covered) ไว้ ตลอดเวลาที2ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ตราสารนัน5 ทังนี
5 5 ตาม
หลักเกณฑ์ที2สาํ นักงานกําหนด
(1.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที2มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นหุ้นหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที2จะ
ซื 5อหุ้น
(1.5) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที2ให้ ยืมเป็ นหลักทรัพย์ตาม (1.1)(1.2)(1.3) หรื อ (1.4) ทังนี
5 5 ตาม
หลักเกณฑ์ที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) ตราสารแห่งหนี 5ในประเทศ ได้ แก่
(2.1) ตราสารแห่งหนี 5ที2มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่
(ก) ตัวt แลกเงิน ตัวt สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก หรื อหุ้นกู้ระยะสัน5 ที2ธนาคารทีม2 ีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
5 5น ธนาคารพาณิชย์
หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ 5าประกัน
(ข) ตัวt แลกเงินหรื อตัวt สัญญาใช้ เงินที2บริ ษัทหลักทรัพย์ที2ประกอบธุรกิจประเภทการให้ สนิ เชื2อเพื2อธุรกิจหลักทรัพย์เป็ นผู้ออก
ซึง2 กําหนดวันใช้ เงินตามตัวt ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัวt และเป็ นตัวt เมื2อทวงถามหรื อเมื2อได้ เห็น
(ค) ตัวt แลกเงินหรื อตัวt สัญญาใช้ เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที2ออก ซึง2 มีอนั ดับความน่าเชื2อถือดังต่อไปนี 5
(1) อันดับความน่าเชื2อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับแรก ทังนี
5 5 ในกรณีทเี2 ป็ นอันดับความน่าเชื2อถือของ
ผู้ออกตราสาร ต้ องเป็ นอันดับความน่าเชื2อถือที2ได้ มาจากการจัดอันดับความน่าเชื2อถือระยะสัน5 (Short-term Rating) ด้ วย
หรื อ
(2) อันดับความน่าเชื2อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ 5าประกัน อยูใ่ นอันดับที2สามารถลงทุนได้ (Investment
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Grade) ทังนี
5 5 โดยการจัดอันดับความน่าเชื2อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื2อถือภายใต้ ชื2อ Standard & Poor หรื อ
Moody’s หรื อ Fitch หรื อสถาบันอื2นที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ2มเติม
(2.2) ตราสารแห่งหนี 5ทัว2 ไป ได้ แก่
(ก) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(1) ตัวt เงินคลัง
(2) พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) พันธบัตร ตัวt แลกเงิน ตัวt สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที2จะซื 5อหุ้นกู้ หรื อ ตราสารหนี 5อื2น ที2กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อกองทุนเพื2อการฟื น5 ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
หรื อผู้คํ 5าประกัน
(ข) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่ ตราสารที2มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที2รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผู้
ออกหรื อผู้คํ 5าประกัน ทังนี
5 5 ตราสารดังกล่าวต้ องมีลกั ษณะตามเงื2อนไขท้ ายข้ อ 3.12.1(2) ด้ วย
(ค) ตราสารที2เปลีย2 นมือได้ ซึง2 หมายถึง พันธบัตร ตัวt แลกเงิน ตัวt สัญญาใช้ เงิน หรื อหุ้นกู้ทไี2 ม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพนั ธ์ ที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ เสนอขายในลักษณะทัว2 ไปหรื อในลักษณะจํากัด หรื อที2ออกภายใต้
ข้ อผูกพันที2กําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรื อที2นิติบคุ คลที2มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
5 5นเป็ นผู้ออก หรื อที2เป็ น
หลักทรัพย์ที2ออกใหม่ซงึ2 ผู้ออกหลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์ทอี2 อกใหม่นนทั
ั 5 งหมดต่
5
อผู้ถือหุ้นโดยได้ รับชําระราคาเต็ม
มูลค่าที2เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทังนี
5 5 ตราสารดังกล่าวต้ องมีลกั ษณะตามเงื2อนไขท้ ายข้ อ 3.12.1(2) ด้ วย
(ง) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยทีม2 ีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นพันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที2ไม่ใช่ห้ นุ กู้
อนุพนั ธ์
(จ) ตัวt แลกเงิน ตัวt สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที2จะซื 5อหุ้นกู้ ที2เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติบคุ คล
ที2จดั ตังขึ
5 5นตามกฎหมายไทย ทังนี
5 5 หุ้นกู้ดงั กล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์
(ฉ) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที2จะซื 5อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี 5 หรื อของกองทุนรวมอื2นที2มี
นโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี 5 หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื2นที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
หรื อให้ ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น
(ช) ธุรกรรมการซื 5อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที2สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ซ) ธุรกรรมการให้ ยมื หลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที2ให้ ยืมเป็ นตราสารแห่งหนี 5ตามข้ อ 3.12.1(2) (2.1)(ก) (ข) (ค) หรื อข้ อ
3.12.1(2)(2.2)(ก) (ข) (ค) (ง) (ฉ) ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ในกรณีที2ตราสารแห่งหนี 5ตามข้ อ 3.12.1 (2) เป็ นตัวt แลกเงินหรื อตัวt สัญญาใช้ เงินที2มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน5
ต้ องอยูใ่ นรูปอัตราดอกเบี 5ยคงที2หรื ออัตราดอกเบี 5ยลอยตัวเท่านัน5
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรื อคํ 5าประกันของบุคคลที2กําหนดไว้ ในข้ อ 3.12.1 (2) ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัล
ทังจํ
5 านวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี 5ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ างหรื อจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อคํ 5าประกัน
ต้ นเงินและดอกเบี 5ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื2อนไข
ทังนี
5 5 ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ (2.2)(ข) และตราสารที2เปลีย2 นมือได้ ตามข้ อ (2.2)(ค) ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี 5
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(1) เป็ นตราสารขึ 5นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี 5ไทย
(2) มีราคาที2เหมาะสมตามที2สมาคมตลาดตราสารหนี 5ไทยกําหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว2 ไปว่าพร้ อมจะเสนอราคาซื 5อ
และรับซื 5อตราสารนัน5 ในราคาดังกล่าว (Bid Price แบบ Firm Quote) ตามจํานวนและวิธีการที2สมาคมตลาดตราสารหนี 5
ไทยกําหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี 5ไทยตลอดอายุของตราสารนัน5 และ
(3) เป็ นตราสารที2เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 5
(ก) ในกรณีที2เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นตราสารที2มีอนั ดับความน่าเชื2อถือของตราสารหรื อ
ของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับทีส2 ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เว้ นแต่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวเป็ นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายต่างประเทศ ตราสารนันต้
5 องมีอนั ดับความน่าเชื2อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที2สามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) เท่านัน5
(ข) ในกรณีที2ผ้ อู อกตราสารเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ ตราสารนันต้
5 องมีอนั ดับความน่าเชื2อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที2
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
(ค) ในกรณีที2กองทุนลงทุนในตราสารอื2นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง5 แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื2อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที2สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ตราสารนัน5
ต้ องมีบริษัทจัดการไม่ตาํ2 กว่าสามรายเป็ นผู้ซื 5อตราสารดังกล่าวเพือ2 เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนภายใต้ การจัดการ
(3) ตราสารกึ2งหนี 5กึง2 ทุน ได้ แก่
(3.1) หุ้นกู้แปลงสภาพที2เสนอขายในประเทศซึง2 ต้ องมีลกั ษณะตามเงื2อนไขในท้ ายข้ อ 3.12.1 (2) (2.1) และ (2.2) ทังนี
5 5 ใน
กรณีที2กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง5 แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนันต้
5 องเป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที2มี
อันดับความน่าเชื2อถืออยูใ่ นอันดับที2สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อเป็ นหุ้นกู้แปลงสภาพที2มีบริ ษัทจัดการไม่ตํ2า
กว่าสามรายเป็ นผู้ซื 5อตราสารดังกล่าวเพือ2 เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนภายใต้ การจัดการ
ในกรณีที2ห้ นุ กู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง2 มีการคํ 5าประกัน การคํ 5าประกันดังกล่าวต้ องเป็ นการคํ 5าประกันต้ นเงินและดอกเบี 5ย
เต็มจํานวนแบบไม่มีเงื2อนไข
(3.2) หุ้นกู้แปลงสภาพที2เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผ้ อู อกเป็ นนิติบคุ คลที2จดั ตังขึ
5 5นตามกฎหมายไทย
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
(5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ซึง2 เป็ นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.12.1 (1) (1.3)
(6) สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเพื2อการเพิ2มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตาม
หลักเกณฑ์ที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าที2กองทุนจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ ต้องมีสนิ ค้ า
หรื อตัวแปรอย่างใดอย่างหนึง2 หรือหลายอย่างดังต่อไปนี 5
(6.1) หลักทรัพย์
(6.2) อัตราดอกเบี 5ย
(6.3) อัตราแลกเปลีย2 น
(6.4) อันดับความน่าเชื2อถือหรื อเหตุการณ์ที2มีผลต่อการชําระหนี 5ของตราสารแห่งหนี 5หรื อสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า หรื อของผู้
ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว
(6.5) ทองคํา
(6.6) นํ 5ามันดิบ
(6.7) ดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทีมีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปรตาม (6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (6.5)
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(6.6) หรื อ(6.9)
(6.8) ดัชนีทมี2 ีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตามข้ อ (6.7)
(6.9) สินค้ าหรื อตัวแปรอื2นใดที2สาํ นักงานกําหนด
ในกรณีที2สญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ าอ้ างอิงกับราคาของสินค้ าหรื อตัวแปรตามวรรคหนึง2 ราคาที2อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ นราคา
ปั จจุบนั หรื อราคาสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเท่านัน5
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์เพื2อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศ (REITs)
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐานทีเ2 สนอขายต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว2 ไปหรื อที2เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(9) ทรัพย์สนิ อื2นที2มีลกั ษณะทํานองเดียวกับข้ อ (1) ถึงข้ อ (8) โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื2น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื2นที2จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื2น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื2นอย่างใดอย่างหนึง2
หรื อหลายอย่างตามที2ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี 5 เว้ น
แต่ในกรณีทคี2 ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไขหรื อเพิ2มเติม
ประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื2น
(1) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ได้ แก่ หุ้นหรื อหน่วยลงทุนทีเ2 สนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี 5
(1.1) หุ้นที2ซื 5อขายในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ที2อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานที2เป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรื อที2มีการซื 5อขายในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศที2เป็ นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึง2 ผู้ลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี2ยวกับหุ้น
ดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
(1.2) หุ้นของบริ ษัทที2จดั จังในประเทศกลุ
5
ม่ อนุภมู ิภาคแม่นํ 5าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และหุ้นดังกล่าว
มิได้ มีลกั ษณะตามข้ อ (1.1)
(1.3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีเ2 ป็ นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรื อที2เป็ นกองทุนรวมอื2นที2มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็ นต้ น ซึง2 เป็ นไปตามเงื2อนไขในข้ อ 3.12.2 (3)
(2) ตราสารหนี 5ต่างประเทศ ได้ แก่ หลักทรัพย์หรื อตราสารที2ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายในต่างประเทศ
(2.1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ได้ แก่ หลักทรัพย์ หรื อตราสาร ที2ออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายในต่างประเทศ
อันได้ แก่
(ก) พันธบัตรหรื อตราสารแห่งหนี 5ที2รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่าง
ประเทศเป็ นผู้ออกหรื อผู้คํ 5าประกัน ซึง2 มีอนั ดับความน่าเชื2อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที2สามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade)
(ข) พันธบัตรหรื อตราสารแห่งหนี 5ที2รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็ นผู้ออกหรื อผู้คํ 5าประกัน ซึง2 มีอนั ดับความ
น่าเชื2อถือของตราสารอยูใ่ นอันดับที2สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(2.2) ตราสารแห่งหนี 5ภาคเอกชน ได้ แก่ ตราสารแห่งหนี 5ที2ออกโดยนิติบคุ คลต่างประเทศซึง2 มีอนั ดับความน่าเชื2อถือของผู้
ออกหรื อตราสารอยูใ่ นอันดับที2สามารถลงทุนได้ ทังนี
5 5 ผู้ลงทุนต้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี2ยวกับตราสารแห่งหนี 5ดังกล่าวเป็ น
ภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตด้ วย
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ในกรณีที2ตราสารแห่งหนี 5ภาคเอกชนตามวรรคหนึง2 เป็ นตราสารด้ อยสิทธิเพื2อนับเป็ นเงินกองทุนต่างประเทศ ตราสาร
ดังกล่าวต้ องมีลกั ษณะเช่นเดียวกับตราสารด้ อยสิทธิเพื2อนับเป็ นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยการเสนอขายตราสารด้ อยสิทธิเพื2อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
(2.3) ตราสารแห่งหนี 5อื2น อันได้ แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีเ2 ป็ นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี 5 หรื อของ
กองทุนรวมอื2นที2มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี 5 หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื2นทีส2 าํ นักงานกําหนดหรื อ
ให้ ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น ซึง2 เป็ นไปตามเงื2อนไขในข้ อ 3.12.2 (3)
(3) หุ้นกู้แปลงสภาพที2เสนอขายในต่างประเทศ
(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื2นๆ นอกเหนือจากที2ระบุข้างต้ น ที2กองทุนจะลงทุนหรื อมีไว้ ได้ ต้ องเป็ นไปตาม
เงื2อนไขดังต่อไปนี 5
(ก) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที2อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์
และตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ที2เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที2มกี ารซื 5อขายในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ที2เป็ นสมาชิกของ World
Federations of Exchange (WFE)
(ข) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที2มีทรัพย์สนิ ที2ลงทุนเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สนิ ที2กองทุน
อาจลงทุนหรื อมีไว้ ได้ เว้ นแต่เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที2มีนโยบายการลงทุนในทองคําโดยตรง
(ค) ต้ องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์
(5) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ตา่ งประเทศทีก2 องทุนจะลงทุนหรื อมีไว้ ได้ ต้ องเป็ นไปตามเงื2อนไขดังต่อไปนี 5
(5.1) ตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งประเทศที2อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานที2กํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์
และตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ที2เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
และมีนโยบายหลักในการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี 5
(ก) อสังหาริ มทรัพย์
(ข) หุ้นสามัญของบริษัทที2มีรายชื2ออยูใ่ นหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ทเี2 ป็ นสมาชิกของ World
Federations of Exchange (WFE) หรื อหุ้นสามัญของบริ ษัทที2มีลกั ษณะธุรกิจเทียบเคียงได้ กบั หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
(5.2) ตราสารดังกล่าวมีการซื 5อขายในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ที2เป็ นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)
หรื อมีการรับซื 5อคืนโดยผู้ออกตราสาร
(6) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ
(7) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 5
(ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นการเพิม2 ประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน
(ข) บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการให้ มีการกันหรื อแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนที2มีคณ
ุ ภาพซึง2 มีสภาพคล่องในจํานวนทีเ2 พียงพอ
ต่อมูลค่าการใช้ สทิ ธิตามตราสารดังกล่าวไว้ ตลอดเวลาที2ได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ตราสารนัน5 ทังนี
5 5 ตามหลักเกณฑ์ที2สาํ นักงาน
กําหนด
(8) สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื2อการเพิ2มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยมีสนิ ค้ าตัวแปรอย่างใดอย่างหนึง2 หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี 5
(1) หลักทรัพย์
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(2) อัตราดอกเบี 5ย
(3) อัตราแลกเปลีย2 นเงิน
(4) อันดับความน่าเชื2อถือหรื อเหตุการณ์ที2มีผลต่อการชําระหนี 5ของตราสารแห่งหนี 5หรื อสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า หรื อของผู้
ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว
(5) ทองคํา
(6) นํ 5ามันดิบ
(7) ดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีที2มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปรตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรื อ (9)
(8) ดัชนีที2มีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตามข้ อ (7)
(9) สินค้ าหรื อตัวแปรอื2นใดที2สาํ นักงานกําหนด
ในกรณีที2สญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ าอ้ างอิงกับราคาของสินค้ าหรื อตัวแปรตามวรรคหนึง2 ราคาที2อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ นราคา
ปั จจุบนั หรื อราคาสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเท่านัน5 ทังนี
5 5 ราคาของสินค้ า ตัวแปรอื2นที2ไม่ใช่ดชั นี หรื อสินค้ าหรื อตัวแปรทีเ2 ป็ น
องค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นที2ยอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วย
(9) หน่วยของกองโครงสร้ างพื 5นฐานที2เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึง2 ดังต่อไปนี 5 แล้ วแต่กรณี
(1) กองทุนโครงสร้ างพื 5นฐานต่างประเทศอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื 5อ
ขายหลักทรัพย์ทเี2 ป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
(2) หน่วยดังกล่าวจดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที2เป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges
(WFE)
(10)ทรัพย์สนิ อื2นที2มีลกั ษณะทํานองเดียวกับข้ อ (1) ถึงข้ อ (9) โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื2น เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :
3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื2นในประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื2น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื2นเพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ตามที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี 5 ในกรณีที2
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ ไขเปลีย2 นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะลงทุนให้ เป็ นไปตาม
ประกาศที2แก้ ไขด้ วย
(1) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี 5 เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1.1) ตราสารภาครัฐไทย ตามข้ อ 3.12.1 (2)(2.2)(ก) หรื อสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าที2มีสนิ ค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว
(1.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.12.1 (2)(2.2)(ข) ที2มีอนั ดับความน่าเชื2อถืออยูใ่ นสองอันดับแรก หรื อสัญญาซื 5อ
ขายล่วงหน้ าที2มีสนิ ค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ (1.2) เมื2อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของ
มูลค่าตราสารนันในแต่
5
ละรุ่น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที2มกี ารขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง2 ล่วงหน้ าซึง2 ระบุ
เวลาแน่นอน
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(2) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศที2นอกเหนือจากข้ อ 3.13.1 (1) (1.2) หรื อสัญญาซื 5อขาย
ล่วงหน้ าที2มีสนิ ค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นเมื2อคํานวณเฉพาะผู้ออก
หรื อผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายนัน5 ไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ให้ นบั ตราสารตามวรรคหนึง2 และทรัพย์สนิ ทุกประเภทที2ผ้ อู อกหรื อผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญาราย
ดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง2 กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ
เหล่านัน5 รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึง2 ต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตราสาร
นันในแต่
5
ละรุ่น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดทีม2 ีการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง2 ล่วงหน้ าซึง2 ระบุเวลาแน่นอน
(3) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ที2มีอนั ดับความน่าเชื2อถืออยูใ่ นอันดับที2สามารถลงทุนได้ ดงั ต่อไปนี 5 ซึง2
ธนาคารทีม2 ีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
5 5น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้คํ 5าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นเมื2อคํานวณเฉพาะธนาคารหรื อบริ ษัท
เงินทุนรายนัน5 ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(3.1) ตราสารแห่งหนี 5ในประเทศ
(3.2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
(3.3) ตราสารกึ2งหนี 5กึง2 ทุน
(3.4) สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า ตามข้ อ 3.12.1 (6)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ทีก2 องทุนลงทุนหรื อมีไว้ ตามข้ อ 3.13.1 (5)(5.1) ซึง2 ธนาคาร
หรื อบริ ษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว
ในกรณีที2กองทุนมีเงินฝากในนิตบิ คุ คลตามวรรคหนึง2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื2อการดําเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง2
(4) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี 5 ที2บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้
คํ 5าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นเมื2อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญารายนัน5 ไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(4.1) ตราสารแห่งทุนในประเทศที2บริ ษัทจดทะเบียนเป็ นผู้ออกหรือคูส่ ญ
ั ญา ทังนี
5 5 ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริ ษัทจด
ทะเบียนที2อยูร่ ะหว่างดําเนินการให้ เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
(4.2) หุ้นที2คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สงั2 รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง2 ผู้ออกหุ้น
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการรับ
หุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(4.3) ตราสารแห่งหนี 5ในประเทศตามข้ อ 3.12.1(2) หรื อตราสารกึง2 หนี 5กึ2งทุนในประเทศตามข้ อ 3.12.1(3) ทังนี
5 5 เฉพาะที2มี
อันดับความน่าเชื2อถืออยูใ่ นอันดับที2สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยไม่รวมถึงตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตาม
ข้ อ 3.12.1 (2)(2.2)(ข)

กองทุนเปิ ดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

(4.4) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ที2มีอนั ดับความน่าเชื2อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที2สามารถลงทุนได้
(4.5) สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า ตามข้ อ 3.12.1(6) ที2คสู่ ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื2อถืออยูใ่ นอันดับที2สามารถลงทุนได้
(4.6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์เพื2อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศ (REITs)
(4.7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐานทีเ2 ป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อที2
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะสัง2 รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยูร่ ะหว่างการ
ดําเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการรับและเพิกถอนหน่วย
ลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐาน
ตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี 5ตามวรรคหนึง2 มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที2ถกู จัดให้ เป็ นตรา
สารแห่งทุนตามข้ อ 3.12.1 (1) (1.2) หรื อตราสารแห่งหนี 5ตามข้ อ 3.12.1 (2)(2.2) (ฉ)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.13.1(5)(5.1) ที2บคุ คลรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั2
จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา ซึง2 กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ รวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง2
ด้ วย
ในกรณีที2กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐานตามวรรคหนึง2 (4.7) ที2มีลกั ษณะดังต่อไปนี 5
ให้ นบั มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคลตามวรรคหนึง2 ทีเ2 ป็ นเจ้ าของ
กิจการโครงสร้ างพื 5นฐาน
(1) ผลประโยชน์ที2กองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐานจะได้ รับขึ 5นอยูก่ บั ความสามารถในการบริ หารกิจการโครงสร้ างพื 5นฐานโดย
เจ้ าของกิจการโครงสร้ างพื 5นฐาน หรื อบริ ษัทใหญ่หรื อบริ ษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
5
กองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐานถูกถือโดยเจ้ าของกิจการโครงสร้ างพื 5นฐาน หรื อบริ ษัทใหญ่หรื อบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว
การพิจารณาบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามวรรคสี2 ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที2สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี2ยวกับ
การจัดทํางบการเงินรวม
(5) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ อื2นนอกเหนือจากกรณีที2กําหนดไว้ ในข้ อ 3.13.1(2) ข้ อ 3.13.1(3) และข้ อ
3.13.1(4) เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 5
(5.1) การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ดังกล่าวซึง2 บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน
หรื อคูส่ ญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นเมื2อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน หรื อ
คูส่ ญ
ั ญารายนัน5 ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(5.2) การลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ตาม (5.1) เมื2อคํานวณรวมทุกบุคคลที2เป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้คํ 5าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ความในวรรคหนึง2 มิให้ นาํ มาใช้ บงั คับกับหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิทจี2 ะซื 5อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ2 ดั ตังขึ
5 5น
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐาน

กองทุนเปิ ดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

ที2ไม่เป็ นไปตามที2กําหนดในข้ อ 3.13.1 (4) วรรคหนึง2 (4.7)
ให้ นําความในข้ อ 3.13.1 (4) วรรคสีแ2 ละวรรคห้ า มาใช้ บงั คับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ด้ วย โดยอนุโลม
(6) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ที2กลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5า
ประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นของกลุม่ กิจการนันไม่
5 เกินอัตราอย่างใด
อย่างหนึง2 ดังต่อไปนี 5 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(6.1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
(6.2) อัตราที2คํานวณได้ จากนํ 5าหนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชี 5วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
5
บร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน5 ทังนี
5 5 ตัวชี 5วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี ที2มกี ารเผยแพร่อย่าง
กว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน5
ให้ นําความในข้ อ 3.13.1 (4) วรรคสีแ2 ละวรรคห้ า มาใช้ บงั คับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ด้ วยโดยอนุโลม
(7) การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ที2บริ ษัทในกลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
หากทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที2ใช้ ในการคํานวณตัวชี 5วัด (benchmark) ของกองทุนนัน5 บริ ษัทจัดการจะลงทุน
หรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ นันโดยมี
5
มลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นเมื2อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญารายนัน5 ไม่เกินผลรวมของ
นํ 5าหนักของทรัพย์สนิ ดังกล่าวในตัวชี 5วัดและร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
5 5 แทนอัตราส่วนที2กําหนดไว้
ในข้ อ 3.13.1(2) ข้ อ 3.13.1(3) ข้ อ 3.13.1(4) หรื อข้ อ 3.13.1(5) แล้ วแต่กรณี ก็ได้
ให้ นําความในข้ อ ข้ อ 3.13.1 (4) วรรคสีแ2 ละวรรคห้ า มาใช้ บงั คับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ด้ วย โดยอนุโลม
การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที2กําหนดไว้ ในข้ อ 3.13.1 (6) และข้ อ 3.13.1 (7) มิให้ บริษัทจัดการนับมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที2กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงหน่วยของกองโครงสร้ างพื 5นฐาน
(8) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวt แลกเงิน หรื อตัวt สัญญาใช้ เงิน ที2ธนาคารที2มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
5 5น ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื2อที2อยูอ่ าศัย สถาบันการเงินที2มี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
5 5น เป็ นผู้ออกหรื อคูส่ ญ
ั ญา เป็ นจํานวนทีม2 มี ลู ค่ารวมโดยเฉลีย2 ไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรื อในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมทีม2 ีอายุน้อยกว่าหนึง2 ปี แล้ วแต่
กรณี ทังนี
5 5 ไม่วา่ ในกรณีใด มิให้ คาํ นวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพือ2 การดําเนินงานของกองทุน และทรัพย์สนิ ที2คสู่ ญ
ั ญาใน
ธุรกรรมการซื 5อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิทธิให้ แก่กองทุนตามที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเข้ า
ในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึง2 มิให้ นาํ มาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที2มกี ารกําหนดอายุโครงการตังแต่
5 หนึง2 ปี ขึ 5นไป ทังนี
5 5 เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
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ในกรณีที2เงินฝากหรื อตราสารแห่งหนี 5ที2มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากทีก2 องทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตราส่วนที2กําหนดตาม
วรรคหนึง2 บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ มมี ลู ค่ารวมโดยเฉลีย2 ไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิ 5นรอบปี บัญชีนนั 5 ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมี
ไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยเฉลีย2 ตังแต่
5 วนั แรกของรอบปี บัญชีนนจนถึ
ั5
งวันที2ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วน
ดังกล่าว
เมื2อบริ ษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิตามวรรคสามแล้ ว บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวัน
ทําการถัดจากวันที2ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่ารวมโดยเฉลีย2 ไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เพื2อให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทังนี
5 5 บริ ษัทต้ องดําเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในห้ าวันนับแต่วนั ที2ได้ รับรายงานจากบริ ษัทด้ วย
หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสัง2 ให้ บริ ษัทเลิกกองทุนนัน5
(9) ในกรณีที2มเี หตุจําเป็ นและสมควร เพื2อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื2องมาจากปั ญหาความผันผวน
(Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบปี บญ
ั ชีใด บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื2อไม่ต้องนําการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ2 เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวt แลกเงิน หรื อตัวt สัญญาใช้ เงิน ในช่วง
เวลาทีเ2 กิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.13.1 (8) ได้ สาํ หรับรอบปี บัญชีนนั 5
(10) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และหน่วยทรัสต์เพื2อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศ (REITs) เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(11) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 หน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที2จะซื 5อหน่วยลงทุนเพือ2 เป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุนได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี 5 ทังนี
5 5 การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
หน่วยทรัสต์เพื2อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐาน
(11.1) ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 หน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที2จะซื 5อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที2บริ ษัทจัดการอื2น
เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละกองทุนรวมที2บริษทั จัดการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
(11.2) ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 หน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที2จะซื 5อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที2บริ ษัทจัดการอื2นเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละกองทุนรวมที2บริษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
หน่วยลงทุนตามวรรคหนึง2 หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที2จดั ตังขึ
5 5นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านัน5 แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(12) บริ ษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื 5อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
5 5นไม่เกินร้ อย
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ละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
โดยคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.13.1 (3) และข้ อ 3.13.1 (4) ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี2 าํ นักงานคณะกรรมการ
กลต. ประกาศกําหนด
(13) บริ ษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทังสิ
5 5นไม่เกินร้ อยละ 25
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
5 5 การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะคํานวณโดยใช้ มลู ค่า
หลักทรัพย์ที2ให้ ยืม รวมผลประโยชน์ที2พงึ ได้ รับจนถึงวันทีค2 ํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าวทังนี
5 5 บริษัทจัดการอาจไม่นบั รวมใน
อัตราส่วนที2คาํ นวณตามคูส่ ญ
ั ญาที2กําหนดตามข้ อ 3.13.1(2) (3)(4)และ(5) ก็ได้
ในกรณีที2ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที2กองทุนเข้ าทําธุรกรรม มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนทีก2 ําหนดในวรรคหนึง2 หาก
ต่อมาธุรกรรมการให้ ยมื หลักทรัพย์นนมี
ั 5 มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ2มเติม บริ ษัทจัดการ
จะยังคงมีไว้ ซงึ2 ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปก็ได้
บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุวนั ที2ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที2กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่ง
รายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที2ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
นันมี
5 มลู ค่าเกินอัตราส่วนที2กําหนด พร้ อมทังจั
5 ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที2บริ ษัทจัดการเพื2อให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(14) บริ ษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที2จะซื 5อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื 5อหุ้นเพิ2มทุนที2โอนสิทธิได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรื อธุรกรรมการ
ให้ ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 5
(14.1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ นบั มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบ
แสดงสิทธิดงั กล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงทีก2 ําหนดในโครงการนี 5 โดยถือเสมือนหนึง2 ว่ากองทุนได้ ลงทุน
หรื อมีไว้ ซงึ2 หลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
5
ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการอาจไม่นบั มูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที2คาํ นวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญาที2กําหนดตามข้ อ 3.13.1(2) (3)(4)และ(5)
ก็ได้
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที2นาํ มาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ให้ มีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที2เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที2กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้
(14.2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที2จะซื 5อหุ้น หรื อใบแสดงสิทธิในการซื 5อหุ้นเพิม2 ทุนที2โอนสิทธิได้ บริ ษัทจัดการคํานวณ
อัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 5
(ก) นับมูลค่าที2ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที2ต้องชําระตามตราสารนันรวมในอั
5
ตราส่วนที2ผ้ อู อกตราสารดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหุ้นที2รองรับรวมในอัตราส่วนที2ผ้ อู อกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึง2 ว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที2รองรับ
นันโดยตรง
5
ทังนี
5 5 มูลค่าของหุ้นที2รองรับให้ ใช้ มลู ค่าตามราคาตลาดของหุ้นนันซึ
5 ง2 คูณกับค่าเดลต้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแสดงสิทธิดงั กล่าว แล้ วแต่กรณี
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(14.3) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ บริ ษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 5
(ก) นับมูลค่าที2ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที2ต้องชําระตามตราสารนันรวมในอั
5
ตราส่วนทีผ2 ้ อู อกตราสารดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที2ผ้ อู อกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึง2 ว่ากองทุนลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
5
ทังนี
5 5 มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ให้ ใช้ มลู ค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิง
นันซึ
5 ง2 คูณกับค่าเดลต้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(14.4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรื อมีไว้ ซงึ2 การให้ ยืม
หลักทรัพย์โดยให้ นบั มูลค่าทรัพย์สนิ ที2ให้ ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที2กําหนดไว้ ในข้ อ 3.13.1(2) (3)(4)และ(5)
โดยถือเสมือนหนึง2 ว่ากองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 หลักทรัพย์นนอยู
ั 5 ่ ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการอาจไม่นบั รวมในอัตราส่วนที2คํานวณ
ตามคูส่ ญ
ั ญาที2กําหนดตามข้ อ 3.13.1(2) (3)(4)และ(5) ก็ได้
(15) การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเพื2อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม ข้ อ 3.13.1
(2) ข้ อ 3.13.1 (3) และข้ อ 3.13.1 (5)(5.1) ให้ นบั มูลค่าที2คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง2 มีหน้ าที2ต้องชําระตามสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า
รวมคํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที2เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที2กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 สัญญานันในศู
5 นย์ซื 5อ
ขายสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามทีก2 ําหนดในข้ อดังกล่าว
(16) นอกจากการคํานวณตามข้ อ 3.13.1(15) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที2ผ้ อู อกสินค้ าของสัญญาซื 5อขาย
ล่วงหน้ า หรื อผู้ที2ต้องชําระหนี 5ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (Limit of Underlying Issuer or Third Party) โดยให้ คาํ นวณ
อัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
5
ทังนี
5 5 เฉพาะกรณีที2การเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเป็ น
ผลหรื ออาจเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสีย2 งต่อเครดิต (Credit Risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที2ต้องชําระหนี 5ตามข้ อผูกพันของ
สินค้ า โดยให้ ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (Notional Amount) เป็ นมูลค่าทีใ2 ช้ ในการคํานวณ เว้ นแต่ใน
กรณีที2เป็ นสัญญาออปชัน บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (Notional Amount) ซึง2 คูณกับ
ค่าเดลต้ าของสัญญาออปชัน
(17) การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนสําหรับสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ที2มีประสิทธิภาพ และทรัพย์สนิ ที2ได้ รับการประกันความ
เสีย2 งจากสัญญาดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 5
(17.1) การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนสําหรับสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ ให้ ใช้ มลู ค่าขันสู
5 งที2คสู่ ญ
ั ญาในสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์
มีหน้ าที2ต้องชําระตามสัญญา เป็ นมูลค่าที2ใช้ ในการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศนี 5
(17.2) การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนสําหรับทรัพย์สนิ ที2ได้ รับการประกันความเสีย2 งหากคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาเครดิต
อนุพนั ธ์นนมี
ั 5 อนั ดับความน่าเชื2อถือในอันดับที2สงู กว่าหรื อเทียบเท่ากับอันดับความน่าเชื2อถือของทรัพย์สนิ ที2ได้ รับการประกัน
ความเสีย2 ง ให้ ใช้ สว่ นต่างของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิ ดังกล่าวหักด้ วยมูลค่าขันสู
5 งที2คสู่ ญ
ั ญามีหน้ าที2ต้องชําระตาม
สัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ ทังนี
5 5 มิให้ ใช้ มลู ค่าส่วนต่างที2ตาํ2 กว่าศูนย์ในการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว
(18) สัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ที2มีประสิทธิภาพตามข้ อ (17) ต้ องเข้ าเงื2อนไขดังต่อไปนี 5
(18.1) ความเสีย2 งด้ านเครดิต หรื อผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรื อเศรษฐกิจ ของทรัพย์สนิ ที2ได้ รับการ
ประกันความเสีย2 งถูกเคลือ2 นย้ ายไปยังคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ทงจํ
ั 5 านวน
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(18.2) ทรัพย์สนิ ที2ได้ รับการประกันความเสีย2 งจากสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ชนิดเดียวกันกับทรัพย์สนิ ตาม
สัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ เว้ นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี 5
(1) ทรัพย์สนิ ที2ได้ รับการประกันความเสีย2 งและทรัพย์สนิ ตามสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์มีผ้ อู อกเป็ นบุคคลเดียวกัน
(2) ลําดับที2กองทุนจะได้ รับชําระหนี 5จากทรัพย์สนิ ตามสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์อยูใ่ นลําดับก่อนหรื อลําดับเดียวกันกับลําดับที2
กองทุนจะได้ รับชําระหนี 5จากทรัพย์สนิ ที2ได้ รับการประกันความเสีย2 ง
(3) สัญญาเครดิตอนุพนั ธ์มขี ้ อกําหนดให้ ถือว่าทรัพย์สนิ ที2ได้ รับการประกันความเสีย2 งและทรัพย์สนิ ตามสัญญาเครดิต
อนุพนั ธ์เกิดการผิดนัดชําระหนี 5ในเวลาเดียวกัน เมื2อมีการผิดนัดชําระหนี 5ของทรัพย์สนิ อย่างใดอย่างหนึง2 และ
(4) กองทุนสามารถส่งมอบทรัพย์สนิ ที2ได้ รับการประกันความเสีย2 งให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง2 ได้ ในกรณีทสี2 ญ
ั ญาเครดิต
อนุพนั ธ์มีข้อกําหนดให้ กองทุนส่งมอบสินค้ าให้ คสู่ ญ
ั ญาดังกล่าว
(ค) อายุคงเหลือของสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์เท่ากับอายุคงเหลือของทรัพย์สนิ ที2ได้ รับการประกันความเสีย2 ง เว้ นแต่เป็ น
สัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ที2มีอายุคงเหลือมากกว่าอายุคงเหลือของทรัพย์สนิ ดังกล่าวอย่างไม่มีนยั สําคัญ
(ง) สกุลเงินของสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์และทรัพย์สนิ ที2ได้ รับการประกันความเสีย2 งเป็ นสกุลเงินเดียวกัน
(จ) ตัวแปรตามข้ อ ข้ อ 3.12.1(6)(6.3) ของสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ต้องครอบคลุมความเสีย2 งด้ านเครดิตทุกกรณี
(ฉ) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างความเสีย2 งด้ านเครดิตของทรัพย์สนิ ที2ได้ รับการประกันความเสีย2 งกับ
ความเสีย2 งด้ านเครดิตของคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาเครดิตอนุพนั ธ์ ต้ องไม่สงู จนเกินไป ทังนี
5 5 ให้ บริษัทจัดการกําหนดขันสู
5 งของค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที2เหมาะสมในการเข้ าทําธุรกรรม ซึง2 ค่าขันสู
5 งดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัทหรื อคณะกรรมการอื2นที2คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย โดยที2คณะกรรมการดังกล่าวต้ องเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
ลงทุนด้ วย
(19) ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.13.1(2) (3)(4)และ(5)(ก) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 5 รวมทัง5
เงื2อนไขตามข้ อ 3.13.1 (20)
(19.1) ในกรณีที2ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ 5าประกัน บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที2ผ้ ู
ออกทรัพย์สนิ หรื อผู้ที2เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว หรื อคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ 5าประกัน แล้ วแต่
กรณี ก็ได้
(19.2) ในกรณีที2ทรัพย์สนิ มีบคุ คลมากกว่าหนึง2 รายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ 5าประกัน บริ ษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอัตราส่วนที2ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อ ผู้คํ 5าประกันรายใดรายหนึง2 ก็ได้
(20) การคํานวณอัตราส่วนทีผ2 ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ 5าประกันตามข้ อ 3.13.1(19) จะทําได้ ตอ่ เมื2อบุคคล
ดังกล่าวได้ ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํ
5 านวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี 5ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ างหรื อ
จํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อคํ 5าประกันต้ นเงินและดอกเบี 5ยเต็มจํานวนแบบไม่มเี งื2อนไข
(21) ในกรณีที2กองทุนมีสทิ ธิในการซื 5อหุ้นเพิม2 ทุนของบริ ษัทใดตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที2กองทุนถืออยู่ (Right Issue) หาก
การใช้ สทิ ธินนจะเป็
ั5
นเหตุให้ กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทดังกล่าวมีมลู ค่าเกินอัตราส่วนที2กําหนดในข้ างต้ นนี 5
บริ ษัทจัดการอาจซื 5อหุ้นเพิ2มทุนนันโดยได้
5
รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนทีเ2 กี2ยวกับเรื2 องดังกล่าว ทังนี
5 5
เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วนั แรกที2ผ้ ถู ือหุ้นหมดสิทธิจองซื 5อหุ้นเพิ2มทุนนัน5
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(22) ในกรณีที2ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี 5 หรื อตราสารกึ2งหนี 5กึ2งทุน ในขณะที2ลงทุนหรื อในขณะที2ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ
ของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที2กําหนดในข้ างต้ น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี 5 หรื อตราสารกึ2งหนี 5กึ2ง
ทุนนัน5 มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดงั ต่อไปนี 5 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที2กําหนด
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที2มีการประกาศให้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณีที2มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(22.1) ตราสารแห่งทุนนันในเวลาต่
5
อมาเป็ นตราสารแห่งทุนของบริ ษัทจดทะเบียนที2อยูร่ ะหว่างแก้ ไขการดําเนินการให้ เหตุ
แห่งการเพิกถอนหมดไป หรื อถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(22.2) ตราสารแห่งหนี 5หรื อตราสารกึ2งหนี 5กึง2 ทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื2อถือ
(23) ในกรณีที2ทรัพย์สนิ ในขณะทีล2 งทุนหรื อในขณะที2ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที2กําหนดใน
ข้ างต้ น หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี 5ด้ วยทรัพย์สนิ อื2น บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื2อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง2 และวันที2
ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที2กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที2ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่าเกินอัตราส่วนที2กําหนด พร้ อมทังจั
5 ดทําสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ ที2บริ ษัทจัดการเพื2อให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(24) ในกรณีที2การรับชําระหนี 5ด้ วยทรัพย์สนิ อื2นเป็ นผลให้ กองทุนเป็ นผู้ถือหุ้นที2บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม เมื2อรวมกันทุกกองทุนที2บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที2จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ
5
ษัทนัน5 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที2 สน. 24/2552 เรื2 อง การลงทุนและการมีไว้ เพื2อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุน ลงวันที2 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี 5คือ
(24.1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศทีก2 ําหนดบริษัทจัดการจะสามารถรับชําระหนี 5ด้ วยทรัพย์สนิ อืน2 ได้
(24.2) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจํานวนทีเ2 กินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีทมี2 ีเหตุจําเป็ นและสมควร
โดยได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(24.3) กรณีที2เป็ นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึง2 หุ้นของบริ ษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มา หรื อเป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทนันจนถึ
5
งหรื อข้ ามจุดทีต2 ้ องทําคําเสนอซื 5อ บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเพื2อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทําคําเสนอซื 5อ
โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อลดการมีอาํ นาจควบคุม หรื อยื2นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื 5อ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื2อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื2อ
ครอบงํากิจการ ทังนี
5 5 การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริ ษัทจด
ทะเบียนที2แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับชําระหนี 5ด้ วยทรัพย์สนิ อืน2
(25) ในกรณีที2ทรัพย์สนิ ในขณะทีล2 งทุนหรื อในขณะที2ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที2กําหนดใน
ข้ างต้ น หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.13.1(8) (13) (21) (22) (23) และ (24) และ
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การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สนิ มาเพิม2 เติม บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ต่อไปก็ได้
บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื2อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง2 และวันที2
ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่าเกินอัตราส่วนที2กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที2ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่าเกินอัตราส่วนที2กําหนด พร้ อมทังจั
5 ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้
ที2บริ ษัทจัดการเพื2อให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(26) ข้ อจํากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นํามาบังคับใช้ ในกรณีที2ปรากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการ จัดการกองทุน” และ
บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเพื2อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื2อเลิกกองทุน”
สรุปอัตราส่วนการลงทุน :
1. Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 15.00
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 5.00
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 25.00
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 25.00
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10.00
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้ อยละ 20.00
3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื2นในต่างประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื2น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื2นเพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ตามที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี 5 ในกรณีที2
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ ไขเปลีย2 นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริ ษัทจัดการจะลงทุนให้ เป็ นไปตาม
ประกาศที2แก้ ไขด้ วย
(1) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้ อ 3.12.2 (2)(2.1) ที2มีอนั ดับความน่าเชื2อถือของ
ตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยูใ่ นสองอันดับแรก เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน
(2) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศที2นอกเหนือจากข้ อ 3.13.2 (1) หรื อสัญญาซื 5อขาย
ล่วงหน้ าที2มีสนิ ค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นเมื2อคํานวณเฉพาะผู้ออก
หรื อผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายนัน5 ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ให้ นบั ตราสารตามวรรคหนึง2 และทรัพย์สนิ ทุกประเภทที2ผ้ อู อกหรื อผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญาราย
ดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง2 กองทุนได้ ลงทุนหรือมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ
เหล่านัน5 รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
(3) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี 5 ที2บคุ คลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้
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คํ 5าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นเมื2อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญารายนัน5 ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(3.1) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ตามข้ อ 3.12.2(1)
(3.2) ตราสารแห่งหนี 5ต่างประเทศ ตามข้ อ 3.12.2(2)
(3.3) ตราสารกึ2งหนี 5กึง2 ทุนต่างประเทศ ตามข้ อ 3.12.2(3)
(3.4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตามข้ อ 3.12.2(4)
(3.5) ตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งประเทศ ตามข้ อ 3.12.2(5)
(3.6) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตามข้ อ 3.12.2(7) ที2มีอนั ดับความน่าเชื2อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นอันดับที2สามารถ
ลงทุนได้
(3.7) สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า ตามข้ อ 3.12.2(8)ทีค2 สู่ ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื2อถืออยูใ่ นอันดับที2สามารถลงทุนได้
(3.8) หน่วยของกองโครงสร้ างพื 5นฐาน ตามข้ อ 3.12.2(9)ที2มีลกั ษณะดังนี 5
(ก) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐานทีเ2 ป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อที2
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะสัง2 รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยูร่ ะหว่างการ
ดําเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการรับและเพิกถอนหน่วย
ลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐาน
(ข) ตราสารที2ออกโดยกองทุนโครงสร้ างพื 5นฐานต่างประเทศที2มีลกั ษณะทํานองเดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้ างพื 5นฐานตาม (ก) ที2จดทะเบียนซื 5อขายในตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
ทังนี
5 5 ในกรณีที2เป็ นตราสารแห่งทุนต่างประเทศ หรื อตราสารแห่งหนี 5ต่างประเทศ ต้ องมีอนั ดับความน่าเชื2อถืออยูใ่ นอันดับที2
สามารถลงทุนได้
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.13.2 (4)(4.1) ที2บคุ คลรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั2
จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา ซึง2 กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ รวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง2
ด้ วย
ในกรณีที2กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 หน่วยของกองโครงสร้ างพื 5นฐานตามวรรคหนึง2 (3.8) ที2มีลกั ษณะดังต่อไปนี 5 ให้ นบั มูลค่า
หน่วยของกองโครงสร้ างพื 5นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคลตามวรรคหนึง2 ที2เป็ นเจ้ าของกิจการโครงสร้ างพื 5นฐาน
(1) ผลประโยชน์ที2กองโครงสร้ างพื 5นฐานจะได้ รับขึ 5นอยูก่ บั ความสามารถในการบริ หารกิจการโครงสร้ างพื 5นฐานโดยเจ้ าของ
กิจการโครงสร้ างพื 5นฐาน หรื อบริษัทใหญ่หรื อบริ ษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว
(2) หน่วยของกองโครงสร้ างพื 5นฐานไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจํานวนหน่วยทีจ2 ําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองโครงสร้
5
าง
พื 5นฐานถูกถือโดยเจ้ าของกิจการโครงสร้ างพื 5นฐาน หรื อบริ ษัทใหญ่หรื อบริ ษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว
การพิจารณาบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามวรรคสี2 ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที2สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี2ยวกับ
การจัดทํางบการเงินรวม
(4) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ อื2นนอกเหนือจากกรณีที2กําหนดไว้ ในข้ อ 3.13.2(1) ข้ อ 3.13.2(2) และข้ อ
3.13.2(3) เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 5
(4.1) การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ดังกล่าวซึง2 บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน
หรื อคูส่ ญ
ั ญา ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นเมื2อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน หรื อ
คูส่ ญ
ั ญารายนัน5 ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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(4.2) การลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ตาม (4.1) เมื2อคํานวณรวมทุกบุคคลที2เป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้คํ 5าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ความในวรรคหนึง2 มิให้ นาํ มาใช้ บงั คับกับหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที2จะซื 5อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ2 ดั ตังขึ
5 5น
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื 5นฐาน
ที2ไม่เป็ นไปตามที2กําหนดในข้ อ 3.13.2(3)(3.7)(ก)
ให้ นําความในข้ อ 3.13.2 วรรคสีแ2 ละวรรคห้ า มาใช้ บงั คับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ด้ วย โดยอนุโลม
(5) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที2 โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นเมื2อคํานวณเฉพาะ
สถาบันการเงินต่างประเทศรายนัน5 ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ทีก2 องทุนลงทุน หรื อมีไว้ ดงั ต่อไปนี 5 รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(5.1) ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.13.2 (3) และข้ อ 3.13.2 (4)(4.1) ที2สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา
(5.2) ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 3.13.1 (3) และ3.13.2 (3) และ ข้ อ 3.13.2 (4)(4.1) ที2ธนาคารพาณิชย์ซงึ2 เป็ นสาขาของสถาบัน
การเงินต่างประเทศรายนันเป็
5 นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา
ในกรณีที2กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึง2 หรื อวรรคสอง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื2อการดําเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่า
ของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง2
(6) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ที2กลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ 5า
ประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นของกลุม่ กิจการนันไม่
5 เกินอัตราอย่างใด
อย่างหนึง2 ดังต่อไปนี 5 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(6.1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
(6.2) อัตราที2คํานวณได้ จากนํ 5าหนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชี 5วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
5
บร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน5 ทังนี
5 5 ตัวชี 5วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี ที2มกี ารเผยแพร่อย่าง
กว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน5
ให้ นําความในข้ อ 3.13.2 วรรคสีแ2 ละวรรคห้ า มาใช้ บงั คับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ด้ วย โดยอนุโลม
(7) การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ที2บริ ษัทในกลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
หากทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที2ใช้ ในการคํานวณตัวชี 5วัด (benchmark) ของกองทุนนัน5 บริ ษัทจัดการอาจลงทุน
หรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นเมื2อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั2 จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญารายนัน5 ไม่เกินอัตรา
ที2คํานวณได้ จากนํ 5าหนักของทรัพย์สนิ ดังกล่าวในตัวชี 5วัดรวมกับร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
5 5 เฉพาะ
ในกรณีที2อตั ราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที2กําหนดไว้ ในข้ อ (2) ข้ อ (3) ข้ อ (4) หรื อ (5) แล้ วแต่กรณี
ให้ นําความในข้ อ 3.13.2 (3) วรรคสีแ2 ละวรรคห้ า มาใช้ บงั คับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึง2 ด้ วย โดยอนุโลม
(8) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวt แลกเงิน หรื อตัวt สัญญาใช้ เงินที2ธนาคารที2มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
5 5น ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื2อที2อยูอ่ าศัย หรื อสถาบันการเงินที2มี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
5 5น หรื อธนาคารต่างประเทศ เป็ นผู้ออกหรื อคูส่ ญ
ั ญา เป็ นจํานวนทีม2 ีมลู ค่ารวมโดยเฉลีย2 ในรอบปี
บัญชีไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมหรื อในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที2มีอายุน้อย
กว่าหนึง2 ปี แล้ วแต่กรณี ทังนี
5 5 ไม่วา่ ในกรณีใด มิให้ คาํ นวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื2อการดําเนินงานของกองทุนเข้ าใน
อัตราส่วนดังกล่าว
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อัตราส่วนตามวรรคหนึง2 มิให้ นาํ มาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที2มกี ารกําหนดอายุโครงการตังแต่
5 หนึง2 ปี ขึ 5นไป ทังนี
5 5 เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที2เงินฝากหรื อตราสารแห่งหนี 5ที2มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากทีก2 องทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตราส่วนทีก2 ําหนดตาม
วรรคหนึง2 บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ มมี ลู ค่ารวมโดยเฉลีย2 ไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิ 5นรอบปี บัญชีนนั 5 ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมี
ไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยเฉลีย2 ตังแต่
5 วนั แรกของรอบปี บัญชีนนจนถึ
ั5
งวันที2ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วน
ดังกล่าว
เมื2อบริ ษัทจัดการได้ ปฏิบตั ิตามวรรคสามแล้ ว บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวัน
ทําการถัดจากวันที2ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่ารวมโดยเฉลีย2 ไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม เพื2อให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทังนี
5 5 บริ ษัทต้ องดําเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในห้ าวันนับแต่วนั ที2ได้ รับรายงานจากบริ ษัทด้ วย
หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสัง2 ให้ บริ ษัทเลิกกองทุนนัน5
(9) ในกรณีที2มเี หตุจําเป็ นและสมควร เพื2อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื2องมา จากปั ญหาความผันผวน
(Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบปี บญ
ั ชีใด บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื2อไม่ต้องนําการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ2 เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวt แลกเงิน หรื อตัวt สัญญาใช้ เงิน ในช่วง
เวลาทีเ2 กิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.13.2.(8) ได้ สาํ หรับรอบปี บัญชีนนั 5
(10) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ตราสารกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งประเทศ เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยมี
มูลค่ารวมกันทังสิ
5 5นไม่เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(11) บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าทีม2 วี ตั ถุประสงค์เพือ2 การลดความเสีย2 ง (Hedging) เพื2อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสีย2 งทังหมดที
5
2กองทุนมีอยู่
(12) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าที2กระทํานอกศูนย์ซื 5อขายสัญญาซื 5อขาย
ล่วงหน้ าโดยมีวตั ถุประสงค์นอกเหนือจากเพื2อการลดความเสีย2 ง โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
5 5นไม่เกินร้ อยละ 20ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(13) การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเพื2อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม ข้ อ 3.13.2(2)
3.13.2(3) 3.13.2 (4)(4.1) ให้ นบั มูลค่าที2คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง2 มีหน้ าที2ต้องชําระตามสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า รวมคํานวณใน
อัตราส่วนของบุคคลที2เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที2กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 สัญญานันในศู
5 นย์ซื 5อขายสัญญาซื 5อ
ขายล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที2กําหนดในข้ อดังกล่าว
(14) การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเพื2อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.13.2
(12) ให้ ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที2ใช้ ในการคํานวณ
(15) นอกจากการคํานวณตามข้ อ 3.13.2(14) แล้ ว ให้ บริ ษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 5ด้ วย
(15.1) ในกรณีที2การเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเป็ นผลหรื ออาจเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสีย2 งต่อเครดิตของ
ผู้ออกสินค้ า หรื อผู้ที2ต้องชําระหนี 5ตามข้ อผูกพันของสินค้ า ที2สญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ าอ้ างอิง ให้ บริ ษัทจัดการคํานวณ
อัตราส่วนการลงทุนสําหรับสินค้ าดังกล่าวทีก2 ําหนดไว้ ในประกาศนี 5 โดยถือเสมือนหนึง2 ว่ากองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 สินค้ า
นันโดยตรง
5
ทังนี
5 5 ให้ บริษัทจัดการใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเป็ นมูลค่าที2ใช้ ในการคํานวณ เว้ นแต่ใน
กรณีที2เป็ นสัญญาออปชัน ให้ นบั มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าคูณกับค่าเดลต้ าของสัญญาออปชันแทน
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(15.2) ในกรณีที2กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าทีอ2 ้ างอิงกับดัชนีดงั ต่อไปนี 5 ให้ บริ ษัทจัดการคํานวณ
อัตราส่วนสําหรับองค์ประกอบดังกล่าวที2กําหนดไว้ ในประกาศนี 5 โดยถือเสมือนหนึง2 ว่ากองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2
องค์ประกอบนันโดยตรง
5
เว้ นแต่ในกรณีที2องค์ประกอบดังกล่าวเป็ นหรื อเกี2ยวข้ องกับทองคําหรื อนํ 5ามันดิบ
(ก) ดัชนีที2มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปรที2กองทุนสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ ตามที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
(ข) ดัชนีที2ไม่เข้ าลักษณะเป็ นดัชนีที2มีการกระจายนํ 5าหนักอย่างเพียงพอตามที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
(ค) ดัชนีที2มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นตราสารหนี 5ทีม2 ีอนั ดับความน่าเชื2อถือตํา2 กว่าอันดับที2สามารถลงทุนได้ (high yield
bond index)
(16) ในกรณีที2การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ตราสารที2มีลกั ษณะของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าแฝงเป็ นผลหรื ออาจเป็ นผลให้ กองทุนมี
ความเสีย2 งต่อเครดิตของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที2ต้องชําระหนี 5ตามข้ อผูกพันของสินค้ า บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที2ผ้ ู
ออกสินค้ าของตราสารดังกล่าว หรื อผู้ที2ต้องชําระหนี 5ตามข้ อผูกพันของสินค้ า โดยให้ คาํ นวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุน
ในสินค้ านันโดยตรง
5
ทังนี
5 5 ให้ ใช้ มลู ค่าของตราสารดังกล่าวเป็ นมูลค่าที2ใช้ ในการคํานวณ
ในกรณีที2กองทุนมีการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ตราสารทีม2 ีลกั ษณะของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าแฝงที2อ้างอิงกับดัชนี ให้ นําความใน
ข้ อ 3.13.2(15)(15.2) มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
(17) ในการคํานวณอัตราส่วนตาม ข้ อ 3.13.2(1) (2) (3) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 5
(17.1) ในกรณีที2ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ 5าประกัน บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที2ผ้ ู
ออกทรัพย์สนิ หรื อผู้ที2เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว หรื อคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ 5าประกัน แล้ วแต่
กรณี ก็ได้
(17.2) ในกรณีที2ทรัพย์สนิ มีบคุ คลมากกว่าหนึง2 รายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ 5าประกัน บริ ษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอัตราส่วนที2ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ 5าประกันรายใดรายหนึง2 ก็ได้
(18) การคํานวณอัตราส่วนที2ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ 5าประกันตามข้ อ 3.13.2(17) จะทําได้ ตอ่ เมื2อบุคคล
ดังกล่าวได้ ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํ
5 านวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิ ธิไล่เบี 5ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ างหรื อ
จํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรื อคํ 5าประกันต้ นเงินและดอกเบี 5ยเต็มจํานวนแบบไม่มเี งื2อนไข
(19) ในกรณีที2ตราสารแห่งหนี 5 ในขณะที2ลงทุนหรื อในขณะที2ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที2
กําหนดในข้ างต้ น หากต่อมา ตราสารแห่งหนี 5นัน5 มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุจากการถูกปรับลดอันดับความ
น่าเชื2อถือ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที2กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที2มีการประกาศให้
ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณีที2มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(20) ในกรณีที2ทรัพย์สนิ ในขณะทีล2 งทุนหรื อในขณะที2ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที2กําหนดใน
ข้ างต้ น หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี 5ด้ วยทรัพย์สนิ อื2น บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื2อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง2 และวันที2
ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที2กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที2ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่าเกินอัตราส่วนที2กําหนด พร้ อมทังจั
5 ดทําสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ ที2บริ ษัทจัดการเพื2อให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(21) ในกรณีที2การรับชําระหนี 5ด้ วยทรัพย์สนิ อื2นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที2บริษัทใดเป็ นผู้ออก เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
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กองทุนรวม เมื2อรวมกันทุกกองทุนรวมที2บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที2
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
5
ษัทนัน5 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที2 สน. 24/2552 เรื2 อง การลงทุนและการมีไว้
เพื2อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน ลงวันที2 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี 5คือ
(ก) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที2กําหนดให้ บริ ษัทจัดการสามารถรับชําระหนี 5ด้ วยทรัพย์สนิ อื2นได้
(ข) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจํานวนทีเ2 กินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที2มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดย
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(ค) กรณีที2เป็ นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึง2 หุ้นของบริ ษัทดังกล่าว เป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทนันจนถึ
5
งหรื อข้ ามจุดที2ต้องทําคําเสนอซื 5อ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเพื2อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทําคําเสนอซื 5อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อลดการมีอาํ นาจควบคุม หรื อยื2นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื 5อ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื2อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื2อครอบงํากิจการ ทังนี
5 5 การลดสัดส่วนการถือหุ้น
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที2แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับชําระหนี 5ด้ วย
ทรัพย์สนิ อื2น
(22) ในกรณีที2ทรัพย์สนิ ในขณะทีล2 งทุนหรื อในขณะที2ได้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน มีมลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนทีก2 ําหนด
ในข้ างต้ น หากต่อมามีมลู ค่าไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.13.2(8) (19) (20) และ (21)
และการไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สนิ มาเพิ2มเติม บริ ษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ2
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื2อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ2 ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง2 และวันที2
ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่าเกินอัตราส่วนที2กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที2ทรัพย์สนิ นันมี
5 มลู ค่าเกินอัตราส่วนที2กําหนด พร้ อมทังจั
5 ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้
ที2บริ ษัทจัดการเพื2อให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(23) ข้ อจํากัดการลงทุนทังหมด
5
ข้ างต้ นจะไม่นํามาบังคับใช้ ในกรณีที2ปรากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” และบริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการเพื2อเลิกกองทุนตามหัวข้ อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื2อเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวม”
4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม2 เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง6 แรก :
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5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง5 แรก :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริ ษัทจัดการ
- ไปรษณีย์
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืน
- หักบัญชี
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง5 แรก :
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนทัว2 ไปในราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครัง5
แรกที2ระบุในหนังสือชี 5ชวน โดยบริ ษัทจัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วย
ลงทุน ทังนี
5 5 หากมีการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนสิ 5นสุดระยะเวลาเสนอขาย บริ ษัทจัดการ
สามารถจะปิ ดการเสนอขาย โดยปิ ดประกาศที2สาํ นักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วย
ลงทุน
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง5 แรก
บริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
5.2. วิธีการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี 5ชวน
ผู้สนใจสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี 5ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญที2ผ้ ลู งทุนควรทราบและเอกสารที2เกี2ยวข้ องกับ
การสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนได้ ที2บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในระยะเวลาเสนอ
ขายครัง5 แรก
สําหรับผู้ลงทุนที2ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุนพร้ อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
5.2.2 เอกสารหลักฐานในการจองซื 5อ
กรณีบคุ คลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง2 ลงนามรับรองความถูกต้ อง
กรณีนิติบคุ คล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื2อผู้มีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื2อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ซึง2 ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื2นใดที2บริ ษัทจัดการอาจกําหนดเพิ2มเติมในอนาคต
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5.2.3 วิธีการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนสามารถสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองกับบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืน
หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนเพื2อแสดงความจํานงในการสัง2 ซื 5อหน่วย
ลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
5.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุน
ผู้สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนต้ องชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที2ระบุไว้ ในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็ นเงินสด หรื อ
เช็ค ดราฟต์ คําสัง2 จ่ายเงินหรื อวิธีอื2นใด โดยในกรณีที2สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ ผู้สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนต้ องขีดคร่อม
เฉพาะสัง2 จ่ายเพื2อเข้ าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื 5อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที2บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ กบั
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) หรื อธนาคารซิตี 5แบงก์
กรณีที2สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผู้สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนอาจชําระเป็ นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คําสัง2
จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อวิธีอื2นใดที2ธนาคารสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ทนั ที และขีดคร่อมเฉพาะสัง2 จ่ายเพื2อ
เข้ าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื2อกองทุน
กรณีที2สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนรายอื2น ผู้สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนอาจชําระเป็ นเงินสด
หรื อเช็ค ดราฟต์ คําสัง2 จ่ายเงิน หรื อวิธีอื2นใด โดยผู้สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนต้ องขีดคร่อมเฉพาะสัง2 จ่ายเพือ2 เข้ าบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันในนาม "บัญชีจองซื 5อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที2บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา ธนาคารยู
โอบี จํากัด (มหาชน) หรื อธนาคารซิตี 5แบงก์
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที2จะปรับปรุงเปลีย2 นแปลงข้ อมูลเกี2ยวกับบัญชีรับชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่า
ปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ
กรณีที2ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วยลงทุนชําระค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีอื2นใดที2มิใช่เงินสด ผู้สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนจะต้ องลงวันทีใ2 ห้ บริ ษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในระยะเวลาเสนอขาย
5.4 เงื2อนไขการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน
การสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื2อบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ รับเงินค่าสัง2 ซื 5อ
หน่วยลงทุนและได้ ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ ว เพื2อให้ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนนันได้
5 เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน เมื2อผู้สนใจสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนรายใดประสงค์จะสัง2 ซื 5อตังแต่
5 30,000,000 บาท (สามสิบล้ านบาท
ถ้ วน) ขึ 5นไปต่อการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนในแต่ละครัง5 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนจะต้ องรายงานให้ บริ ษัท
จัดการทราบในทันทีก่อน
กองทุนสงวนสิทธิทจี2 ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื2อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมือง
สหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ที2มีถิ2นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรื อบุคคลซึง2 โดยปกติมถี ิ2นที2อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สนิ
ของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัทหรือห้ างหุ้นส่วนซึง2 จัดให้ มีขึ 5นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน ในกรณีที2บริษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
การสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื2อเสียงหรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จัดการ หรื อมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีที2เมื2อบริ ษัทจัดการพบว่า
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บริ ษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที2ที2เกี2ยวข้ องกับกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
ในการชําระค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องชําระค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนทังจํ
5 านวนด้ วยเงิน ยกเว้ นกรณีผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื2นที2บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ เพื2อซื 5อหน่วยลงทุนของ
กองทุน บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการให้ มีการหักกลบกันได้
5.5 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วยลงทุน
หลังจากสิ 5นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง5 แรกหรื อปิ ดการเสนอขายแล้ ว บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั2 ซื 5อ
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากจํานวนเงินที2ได้ รับชําระหารด้ วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง5 แรกโดยจํานวนหน่วยลงทุนที2
ได้ รับจัดสรรจะคํานวณเป็ นทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที2 5 ทิ 5ง
กรณีที2ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วยลงทุนชําระค่าสัง2 ซื 5อเป็ นเช็ค ดราฟต์ คําสัง2 จ่ายเงิน หรื อวิธีอื2นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วยลงทุน เมื2อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนสามารถเรี ยกเก็บเงินจากเช็ค
ดราฟต์ คําสัง2 จ่ายเงิน หรื อวิธีการอื2นใดได้ เรียบร้ อยแล้ วและวันที2บริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ อง
เป็ นวันที2อยูใ่ นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
ในกรณีที2จํานวนเงินที2ระบุในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที2บริ ษัทจัดการได้ รับชําระบริ ษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินที2ได้ รับชําระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที2มีการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการทีจ2 ดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑ์วรรคหนึง2 และวรรคสองของข้ อนี 5 โดยใช้ หลักการ "สัง2 ซื 5อก่อนได้ ก่อน" ตามวันและเวลาที2ได้ รับ
คําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน ในกรณีสงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรร
จํานวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที2สงั2 ซื 5อ (Pro Rata) ให้ แก่ผ้ สู งั2 ซื 5อ
หน่วยลงทุนพร้ อมกันนัน5
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที2บริ ษัทจัดการได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นว่าการ
จัดสรรในกรณีดงั กล่าว จะทําให้ การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื2 อง หลักเกณฑ์เกี2ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที2
ของบริ ษัทจัดการ หรื อมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื2อเสียง หรื อต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที2บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการจัดสรรในกรณี
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื2อเสียง หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ หรื อมีผลกระทบต่อการ
ลงทุนของกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงกรณีที2เมื2อบริ ษัทจัดการพบว่าบริ ษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที2ที2
เกี2ยวข้ องกับกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ได้
การคืนเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน
เมื2อสิ 5นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง5 แรกแล้ วหากปรากฏว่าบริ ษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ทู ี2ได้ รับ
การเสนอขายหน่วยลงทุนได้ ถงึ 35 ราย หรื อในกรณีทมี2 ีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกิน
กว่าหนึง2 ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
5
เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด
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ๆ ที2เกิดขึ 5นจากเงินที2ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ สู งั2 ซื 5อ โดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คตามที2ผ้ สู งั2 ซื 5อ
หน่วยลงทุนระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันสิ 5นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริ ษัทจัดการไม่
สามารถคืนเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื2องมาจากความผิดพลาดของ
บริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะชําระดอกเบี 5ยในอัตราไม่ตาํ2 กว่าร้ อยละ 7.50 ต่อปี นับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันที2ครบกําหนด
ระยะเวลา 1 เดือนให้ แก่ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วยลงทุนด้ วย ทังนี
5 5 เว้ นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรื อสัง2
การเป็ นอย่างอื2น
ในกรณีที2ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วยลงทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรื
5
อบางส่วนในกรณีอื2นนอกเหนือจากกรณีข้างต้ น
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินส่วนที2ไม่ได้ รับการจัดสรรพร้ อมผลประโยชน์ใด ๆ ที2เกิดขึ 5น (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วย
ลงทุน โดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คตามที2ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วยลงทุนระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือนนับตังแต่
5 วนั ถัด
จากวันสิ 5นสุดระยะเวลาเสนอขาย
เพื2อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง5 แรก หรื อเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วัน นับตังแต่
5 วนั ทีจ2 ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม เมื2อพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถ
ลงทุนเพื2อให้ ได้ ผลตอบแทนที2เหมาะสม หรื อสภาวะตลาดมีการเปลีย2 นแปลง กรณีเลิกกองทุนบริ ษัทจะดําเนินการรับซื 5อคืน
หน่วยลงทุนทังหมดของผู
5
้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตังแต่
5 วนั ทําการซื 5อขายหน่วยลงทุน
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง6 แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง5 แรก :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริ ษัทจัดการ
- ไปรษณีย์
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืน
- หักบัญชี
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง5 แรก :
6.2.1 บริ ษัทจัดการ
ผู้สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนและสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองกับบริ ษัทจัดการ โดย
กรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนเพื2อแสดงความจํานงในการซื 5อหน่วยลงทุน
การสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื2อบริษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนและได้ ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ ว
เพื2อให้ บริ ษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สงั2 ซื 5อจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนนันได้
5 เว้ นแต่ได้ รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
6.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
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ผู้สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนและสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองกับผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนเพื2อแสดงความจํานงในการซื 5อ
หน่วยลงทุน
การสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื2อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ รับเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนและได้
ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ วเพื2อให้ บริ ษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สงั2 ซื 5อจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง2 ซื 5อหน่วย
ลงทุนนันได้
5 เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
6.2.3 เอทีเอ็ม (ATM)
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงนามในคําขอใช้ บริ การซื 5อขาย
หน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื2อนไขที2บริ ษัทจัดการระบุไว้ ในคําขอใช้ บริ การดังกล่าว
คําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ตอ่ เมื2อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทํารายการสัง2 ซื 5อและบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง2 ซื 5อ
หน่วยลงทุนแล้ ว เพือ2 บริ ษัทจัดการจะสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง2 ซื 5อ
หน่วยลงทุนนันได้
5 เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้ องของระบบเอทีเอ็มจนเป็ นเหตุบริษัทจัดการจะไม่สามารถรับเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนดังกล่าว
และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนัน5
6.2.4 ระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking)
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงนามในคํา
ขอใช้ บริ การซื 5อขายหน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื2อนไขที2บริ ษัทจัดการระบุไว้ ในคําขอใช้ บริ การ
ดังกล่าว
คําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ตอ่ เมื2อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทาํ รายการสัง2 ซื 5อและ
บริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนแล้ ว เพื2อบริ ษัทจัดการจะสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ไม่สามารถยกเลิกคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนนันได้
5 เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้ องของระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็ นเหตุบริษัทจัดการจะไม่สามารถรับเงินค่าสัง2 ซื 5อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านระบบ
บริ การธนาคารทางโทรศัพท์นนั 5
6.2.5 ไปรษณีย์
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื2อนไขที2
บริ ษัทจัดการกําหนด
คําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนที2สง่ มายังบริ ษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนันจะสมบู
5
รณ์ตอ่ เมื2อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง2 ซื 5อ
หน่วยลงทุนแล้ ว เพือ2 บริ ษัทจัดการจะสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง2 ซื 5อ
หน่วยลงทุนนันได้
5 เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะทํารายการขายหน่วยลงทุน
ตามคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนที2ได้ รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที2บริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน
และได้ รับเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
6.2.6 อินเทอร์ เน็ต (Internet)
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงนามในคําขอใช้ บริ การซื 5อขาย
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หน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื2อนไขที2บริ ษัทจัดการระบุไว้ ในคําขอใช้ บริ การดังกล่าว
คําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์ เน็ตจะสมบูรณ์ตอ่ เมื2อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทํารายการสัง2 ซื 5อและบริษัทจัดการได้ รับเงินค่า
สัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนแล้ ว เพื2อบริษัทจัดการจะสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคํา
สัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนนันได้
5 เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้ องของระบบอินเทอร์ เน็ตจนเป็ นเหตุบริ ษัทจัดการจะไม่สามารถรับเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์ เน็ตนัน5
6.2.7 โทรสาร
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงนามในคําขอใช้ บริ การซื 5อขายหน่วย
ลงทุนทางโทรสารและปฏิบตั ิตามเงื2อนไขที2บริ ษัทจัดการระบุไว้ ในคําขอใช้ บริ การดังกล่าว
คําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนที2สง่ มายังบริ ษัทจัดการทางโทรสารนันจะสมบู
5
รณ์ตอ่ เมื2อบริษัทจัดการได้ รับคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนและ
เงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง2 ซื 5อ
หน่วยลงทุนนันได้
5 เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
6.2.8 การซื 5อหน่วยลงทุนแบบสมํา2 เสมอ (Saving Plan)
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรื อโดยวิธีการอืน2 ใดที2บริ ษัทจัดการ
กําหนดขึ 5นเพื2อซื 5อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็ นประจําตามช่วงระยะเวลา (การสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนแบบสมํ2าเสมอ) ทังนี
5 5 ตาม
เงื2อนไข วิธีการ และมูลค่าซื 5อหน่วยลงทุนขันตํ
5 า2 ที2บริ ษัทจัดการจะกําหนดขึ 5นต่อไป และบริ ษัทจัดการจะระบุเงื2อนไขดังกล่าว
ไว้ ในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนแบบสมํ2าเสมอ ผู้สงั2 ซื 5อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนอย่างสมํ2าเสมอโดยลงนามใน
คําขอใช้ บริ การได้ ที2บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
คําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนแบบสมํ2าเสมอจะสมบูรณ์ตอ่ เมื2อบริษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนและได้ ทํารายการขาย
หน่วยลงทุนแล้ ว เพือ2 บริ ษัทจัดการจะสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ และผู้สงั2 ซื 5อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก
คําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนนันได้
5 เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
บริ ษัทจัดการถือว่าผู้สงั2 ซื 5อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนทีต2 กลงใช้ บริ การสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนแบบสมํ2าเสมอยอมรับและผูกพันตาม
เงื2อนไขและวิธีการที2กําหนดไว้ ในคําขอใช้ บริ การ และหรื อที2จะแก้ ไขเพิ2มเติมเปลีย2 นแปลงต่อไปในภายหน้ า
6.2.9 สือ2 อิเล็กทรอนิกส์อื2นใด
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์อื2นใดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงนามในคําขอใช้
บริ การซื 5อขายหน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื2อนไขที2บริ ษัทจัดการระบุไว้ ในคําขอใช้ บริ การดังกล่าว
คําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนทางสือ2 อิเล็กทรอนิกส์อื2นใดจะสมบูรณ์ตอ่ เมือ2 ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทํารายการสัง2 ซื 5อและบริ ษัทจัดการ
ได้ รับเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนแล้ ว เพื2อบริ ษัทจัดการจะสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนนันได้
5 เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพเิ ศษ
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้ องของสือ2 อิเล็กทรอนิกส์จนเป็ นเหตุบริ ษัทจัดการจะไม่สามารถรับเงินค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์อื2น
ใดนัน5
6.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุน
6.3.1 บริ ษัทจัดการ

กองทุนเปิ ดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

เมื2อผู้สนใจสัง2 ซื 5อกรอกรายละเอียดในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน ผู้สงั2 ซื 5อต้ องชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที2ระบุไว้ ใน
คําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็ นเงินสด หรื อชําระเป็ นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรื อเช็คธนาคารอื2นเฉพาะสํานักหักบัญชี
กรุงเทพมหานคร ดราฟต์ ตัวt แลกเงิน คําสัง2 จ่ายเงินหรื อวิธีอื2นใดทีบ2 ริ ษัทจัดการยอมรับ โดยในกรณีที2ชําระค่าสัง2 ซื 5อหน่วย
ลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัวt แลกเงิน หรื อคําสัง2 จ่ายเงิน ผู้สงั2 ซื 5อต้ องขีดคร่อมเฉพาะสัง2 จ่ายเพื2อเข้ าบัญชีกระแสรายวันในนาม
“บัญชีจองซื 5อกองทุน บลจ. กสิกรไทย” ที2บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา ธนาคารยูโอบี จํากัด
(มหาชน) หรื อธนาคารซิตี 5แบงก์
6.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
กรณีสงั2 ซื 5อผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผู้สงั2 ซื 5อต้ องชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที2ระบุไว้ ในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน
โดยชําระเป็ นเงินสด หรื อชําระเป็ นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรื อเช็คธนาคารอื2นเฉพาะสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร
ดราฟต์ คําสัง2 จ่ายเงิน หรื อวิธีอื2นใดที2ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนยอมรับ โดยในกรณีที2ชําระค่าซื 5อหน่วย
ลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรื อคําสัง2 จ่ายเงิน ผู้สงั2 ซื 5อต้ องขีดคร่อมเฉพาะสัง2 จ่ายเพื2อเข้ าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื2อ
กองทุน
กรณีสงั2 ซื 5อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนรายอืน2 ผู้สงั2 ซื 5อต้ องชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที2
ระบุไว้ ในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็ นเงินสด หรื อชําระเป็ นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรื อเช็คธนาคารอื2นเฉพาะสํานัก
หักบัญชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต์ คําสัง2 จ่ายเงิน หรื อวิธีอื2นใด ที2ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนยอมรับ โดย
ในกรณีที2ชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรื อคําสัง2 จ่ายเงิน ผู้สงั2 ซื 5อต้ องขีดคร่อมเฉพาะสัง2 จ่ายเพื2อเข้ าบัญชีกระแส
รายวันในนาม “บัญชีจองซื 5อกองทุน บลจ. กสิกรไทย” ที2บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา ธนาคารยู
โอบี จํากัด (มหาชน) หรื อธนาคารซิตี 5แบงก์
เมื2อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนอื2นที2มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้ ทํารายการตาม
คําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนแล้ ว จะนําเงินที2ผ้ ลู งทุนชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื2อกองทุน
6.3.3 เอทีเอ็ม (ATM)
เมื2อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื 5อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากในจํานวนที2ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง5 และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีที2บริ ษัทจัดการกําหนดขึ 5น
6.3.4 ระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking)
เมื2อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื 5อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชี
เงินฝากในจํานวนที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง5 และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีที2บริษัท
จัดการกําหนดขึ 5น
6.3.5 ไปรษณีย์
เมื2อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนและส่งให้ บริ ษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนต้ องชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที2ระบุไว้ ในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัวt แลกเงิน
คําสัง2 จ่ายเงินหรื อวิธีอื2นใดที2บริ ษัทจัดการยอมรับ โดยในกรณีที2ชําระค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัวt แลกเงิน หรื อ
คําสัง2 จ่ายเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องขีดคร่อมเฉพาะสัง2 จ่ายเพื2อเข้ าบัญชีที2บริ ษัทจัดการกําหนดขึ 5น
6.3.6 อินเทอร์ เน็ต (Internet)

กองทุนเปิ ดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน

เมื2อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื 5อหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์ เน็ต ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากในจํานวนเงิน
ที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง5 และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีที2บริ ษัทจัดการกําหนดขึ 5น
6.3.7 โทรสาร
เมื2อผู้สนใจสัง2 ซื 5อกรอกรายละเอียดในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนและส่งบริ ษัทจัดการจะผ่านโทรสาร ผู้สงั2 ซื 5อต้ องชําระค่าซื 5อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจํานวนที2ระบุไว้ ในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน โดยชําระเข้ าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื 5อกองทุน
บลจ. กสิกรไทย" ที2บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.
ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) หรื อธนาคารซิตี 5
แบงก์และส่งหลักฐานการชําระค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการพร้ อมคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน
6.3.8 การซื 5อหน่วยลงทุนแบบสมํา2 เสมอ (Saving Plan)
สําหรับผู้สงั2 ซื 5อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที2ใช้ บริ การสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนอย่างสมํา2 เสมอด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ธนาคาร
จะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากตามจํานวนที2ผ้ สู งั2 ซื 5อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนแบบสมํา2 เสมอ
ตามระยะเวลาที2กําหนด และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีทบี2 ริ ษัทจัดการกําหนดขึ 5น
สําหรับผู้สงั2 ซื 5อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที2ใช้ บริ การสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนอย่างสมํา2 เสมอด้ วยวิธีการอื2นใดที2บริ ษัทจัดการกําหนดขึ 5น
นัน5 ผู้สงั2 ซื 5อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที2ระบุไว้ ในคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนแบบสมํา2 เสมอ
ตามระยะเวลาที2กําหนด โดยชําระเป็ นเงินสด หรื อชําระเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัวt แลกเงิน คําสัง2 จ่ายเงินหรื อวิธีอื2นใดที2บริษัท
จัดการยอมรับ โดยในกรณีที2ชําระค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัวt แลกเงิน หรื อคําสัง2 จ่ายเงิน ต้ องขีดคร่อมเฉพาะ
สัง2 จ่ายเพื2อเข้ าบัญชีที2บริ ษัทจัดการกําหนดขึ 5น
6.3.9 สือ2 อิเล็กทรอนิกส์อื2นใด
เมื2อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื 5อหน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์อื2นใด ธนาคารหรื อผู้ให้ บริ การจะดําเนินการหักเงินใน
บัญชีเงินฝากในจํานวนเงินที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง5 และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีที2
บริ ษัทจัดการกําหนดขึ 5น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที2จะปรับปรุงเปลีย2 นแปลงข้ อมูลเกี2ยวกับบัญชีรับชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนตามที2
ระบุในข้ อ 6.3 โดยไม่ถือว่าปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยจะแสดงข้ อมูลที2
เป็ นปั จจุบนั ในหนังสือชี 5ชวนส่วนสรุปสาระสําคัญที2จะทําขึ 5นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
6.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั2 ซื 5อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที2ได้ รับชําระหารด้ วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ
สิ 5นวันที2บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ รับชําระเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
จํานวนหน่วยลงทุนที2ได้ รับจัดสรรจะคํานวณเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยมตําแหน่งที2 4
ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที2 5 ทิ 5ง
กรณีที2ผ้ สู งั2 ซื 5อชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัวt แลกเงิน คําสัง2 จ่ายเงิน หรื อวิธีอื2นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั2 ซื 5อ โดยใช้ ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันที2บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
ได้ รับคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนและรับชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุน รวมถึงได้ ทํารายการซื 5อหน่วยลงทุนนันแล้
5 ว
บริ ษัทจัดการจะเพิ2มจํานวนหน่วยลงทุนที2ได้ รับการจัดสรรแล้ วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในวันทําการถัดจาก
วันทําการที2คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามกรณีที2ผ้ สู งั2 ซื 5อชําระค่าซื 5อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัวt แลกเงิน
คําสัง2 จ่ายเงิน หรื อวิธีอื2นใด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ 5นเมื2อบริษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัวt แลกเงิน
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คําสัง2 จ่ายเงินหรื อวิธีอื2นใดได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ในกรณีที2บริ ษัทจัดการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัวt แลกเงิน
คําสัง2 จ่ายเงินหรื อวิธีอื2นใดได้ ไม่วา่ จะด้ วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที2จดั สรรแล้ ว
ในกรณีที2จํานวนเงินที2ระบุในใบคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที2บริษัทจัดการได้ รับชําระ บริ ษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินที2ได้ รับชําระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที2การสัง2 ซื 5อมีผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที2จดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนเท่าที2สามารถจัดสรรได้ ให้ แก่ผ้ สู งั2 ซื 5อตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนที2สงั2 ซื 5อ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที2บริ ษัทจัดการได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นว่าการ
จัดสรรในกรณีดงั กล่าว จะทําให้ การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื2 อง หลักเกณฑ์เกี2ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที2
ของบริ ษัทจัดการ หรื อมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื2อเสียง หรื อต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
6.5 การคืนเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินพร้ อมดอกเบี 5ย (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ สู งั2 ซื 5อ ในกรณีที2ผ้ สู งั2 ซื 5อไม่ได้ รับการจัดสรรไม่วา่ ทังหมดหรื
5
อ
บางส่วน โดยการโอนเงินหรื อชําระเป็ นเช็คตามที2ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วยลงทุนระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 15 วันนับจากวันที2
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนหรื อวันทีย2 ตุ ิโครงการแล้ วแต่กรณี
6.6 เงื2อนไขการขายหน่วยลงทุน
ผู้สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุนสามารถสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน โดยมีมลู ค่าขันตํ
5 2าในการสัง2 ซื 5อตามที2ระบุไว้ ในโครงการ อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
จัดการสงวนสิทธิในการให้ ทํารายการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนโดยมีมลู ค่าขันตํ
5 า2 น้ อยกว่าที2ระบุไว้ ในโครงการในบางกรณีได้ เพื2อ
รองรับรายการส่งเสริ มการขายและบริ การต่างๆของบริ ษัทจัดการ โดยขึ 5นอยูก่ บั ดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ
การสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื2อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ รับเงินค่าซื 5อ
หน่วยลงทุนและได้ ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ วเพื2อให้ บริ ษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้จองซื 5อจะไม่สามารถ
ยกเลิกคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพเิ ศษ
เมื2อผู้สนใจสัง2 ซื 5อรายใดประสงค์จะซื 5อหน่วยลงทุนต่อการซื 5อในแต่ละครัง5 ตังแต่
5 30,000,000 บาท (สามสิบล้ านบาทถ้ วน)
ขึ 5นไป หรื อจํานวนอื2นใดที2จะระบุไว้ ในหนังสือชี 5ชวน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนจะต้ องรายงานให้ บริษัท
จัดการทราบในทันทีก่อน ซึง2 หากมีการเปลีย2 นแปลงจํานวนที2ระบุไว้ ในหนังสือชี 5ชวนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน ในกรณีที2บริ ษัทจัดการได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นว่าการสัง2 ซื 5อ
หน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื2อเสียงหรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ หรื อมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีที2เมื2อบริ ษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะ
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที2ที2เกี2ยวข้ องกับกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ได้
ในการชําระค่าสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน หากเป็ นกรณีที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ที2บริ ษัทจัดการเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการเพื2อซื 5อหน่วยลงทุนของกองทุนนี 5 บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการให้ มีการหักกลบกันได้
ในกรณีที2บญ
ั ชีกองทุนใดไม่มมี ลู ค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนนไม่
ั 5 มีการติดต่อขอใช้ บริ การเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน 1
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ปี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี2 ะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที2จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที2บริ ษัทจัดการทําการปิ ดบัญชีกองทุนไม่วา่ ด้ วยเหตุใด
ๆ
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ที2จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที2จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื2อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ที2มีถิ2นฐานอยูใ่ น
สหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึง2 โดยปกติมีถิ2นที2อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนซึง2 จัดให้ มีขึ 5นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการที2จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้ กบั บุคคลดังที2กล่าวมาข้ างต้ น
6.7 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดรับคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยจะทําการขายหน่วยลงทุนตังแต่
5 เวลาเริ2 มทําการของบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนถึง
เวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื 5อขาย รวมทังอาจทํ
5
าการขายหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต และสือ2 อิเล็กทรอนิกส์อื2นใด
สําหรับการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนที2บริ ษัทจัดการได้ รับหลังเวลา เวลา 15.30 น. ของวันทําการซื 5อขายใด บริ ษัทจัดการจะทํา
รายการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนนันในวั
5 นทําการซื 5อขายถัดไป
สําหรับการสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ บริ ษัทจัดการจะทํารายการขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื 5อขายแรกถัดจากวัน
ทําการที2บริษัทจัดการได้ รับคําสัง2 ซื 5อและได้ รับเงินค่าสัง2 ซื 5อครบถ้ วนแล้ ว
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที2จะเปลีย2 นแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน และอาจกําหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องส่ง
คําสัง2 ซื 5อล่วงหน้ าโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
5 5 ในกรณีที2บริ ษัทจัดการเปลีย2 นแปลงระยะเวลาในการ
ขายหน่วยลงทุนและในกรณีที2บริ ษัทจัดการจะกําหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องส่งคําสัง2 ขายคืนล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการจะ
ประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลีย2 นแปลงล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันโดยจะติดประกาศที2สาํ นักงานของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนและที2เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
7. การรับซือ6 คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริ ษัทจัดการ
- ไปรษณีย์
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืน
- หักบัญชี
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7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนเพิ2มเติม :
7.3. วิธีการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนเพิม2 เติม :
ผู้สงั2 ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลู ค่าขันตํ
5 า2 ในการสัง2 ขายคืนตามที2ระบุไว้ ในโครงการ อย่างไร
ก็ตาม บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิในการให้ ทาํ รายการสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลู ค่าขันตํ
5 2าน้ อยกว่าที2ระบุไว้ ในโครงการใน
บางกรณีได้ เพื2อรองรับรายการส่งเสริ มการขายและบริ การต่างๆของบริ ษัทจัดการ โดยขึ 5นอยูก่ บั ดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ
7.4.1 การรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการจะรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกข้ อความในคําสัง2 ขายคืนหน่วย
ลงทุน ระบุรายละเอียดและความจํานงให้ ครบถ้ วนชัดเจน แล้ วนําคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบ
(ถ้ ามี) ไปยื2นต่อบริษัทจัดการเพื2อขายคืนหน่วยลงทุน
คําสัง2 ขายคืนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื2อบริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนและได้ ทํารายการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้
สัง2 ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(2) ผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนจะรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
กรอกข้ อความในคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจํานงให้ ครบถ้ วนชัดเจน แล้ วนําคําสัง2 ขายคืนหน่วย
ลงทุนพร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ ามี) ไปยื2นต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนเพื2อขายคืนหน่วยลงทุน
คําสัง2 ขายคืนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื2อผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ รับคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนและได้ ทํา
รายการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้สงั2 ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบ
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(3) เอทีเอ็ม (ATM)
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื2อนไขและวิธีการที2บริ ษัทจัดการ
กําหนด
(4) ระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking)
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื2อนไข
และวิธีการที2บริ ษัทจัดการกําหนด
(5) อินเทอร์ เน็ต (Internet)
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื2อนไขและวิธีการที2บริ ษัท
จัดการกําหนด
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(6) โทรสาร
บริ ษัทจัดการอาจเปิ ดรับคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสารได้ ในกรณีที2บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การดังกล่าว ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแสดงความจํานงทีจ2 ะส่งคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริ ษัทจัดการผ่านโทรสาร โดยกรอกแบบฟอร์ มระบุ
ความจํานงดังกล่าวพร้ อมแนบเอกสารหลักฐานที2บริษัทจัดการกําหนด ทังนี
5 5 ผู้ถือหน่วยลงทุนที2แสดงความจํานงที2จะส่ง
คําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร ยอมรับและผูกพันการทํารายการรับซื 5อคืนที2บริษัทจัดการดําเนินการตามคําสัง2 ขาย
คืนที2ได้ รับทางโทรสารแล้ ว
คําสัง2 ขายคืนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื2อบริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนและได้ ทํารายการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้
สัง2 ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(7) สือ2 อิเล็กทรอนิกส์อื2นใด
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์อื2นใดได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื2อนไขและวิธีการ
ที2บริ ษัทจัดการกําหนด
ทังนี
5 5 ก่อนเริ2 มให้ บริ การ บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที2สาํ นักงานของบริ ษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
(8) การขายคืนหน่วยลงทุนแบบสมํ2าเสมอ
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนแบบสมํา2 เสมอได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื2อนไขและวิธีการที2บริ ษัท
จัดการกําหนด
ทังนี
5 5 ก่อนเริ2 มให้ บริ การ บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที2สาํ นักงานของบริ ษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ขู ายคืนภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทําการทีค2 ํานวณ
ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะชําระเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามที2
ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
7.4.3 การจัดสรรเงินให้ แก่ผ้ สู งั2 ขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้ นในกรณีตามข้ อ "การเลือ2 นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน" หรื อ "การไม่ขาย
หรื อไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง2 ซื 5อหรื อคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนที2ได้ รับไว้ แล้ วหรื อหยุดรับคําสัง2 ซื 5อหรื อคําสัง2 ขายคืน
หน่วยลงทุน" บริ ษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้ แก่ผ้ สู งั2 ขายคืน โดยคํานวณจากราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ 5นวันที2บริ ษัท
จัดการได้ รับคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนที2สมบูรณ์
ในกรณีที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง2 ขายคืนเป็ นจํานวนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินทีส2 งั2 ขายคืนโดยคูณจํานวน
หน่วยลงทุนด้ วยราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนที2คาํ นวณได้ ณ สิ 5นวันทําการรับซื 5อคืนนัน5
ในกรณีที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง2 ขายคืนเป็ นจํานวนเงิน บริ ษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีส2 งั2 ขายคืนด้ วยราคารับซื 5อ
คืนหน่วยลงทุนที2คาํ นวณได้ ณ วันทําการรับซื 5อคืนนัน5 ทังนี
5 5 จํานวนหน่วยลงทุนที2คาํ นวณได้ จะเป็ นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที2 5 ทิ 5ง
คําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื2อบริษัทจัดการหรื อนายทะเบียนได้ ตรวจสอบแล้ วว่าผู้สงั2 ขายคืนมีจํานวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที2สงั2 ขายคืน
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ในกรณีที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง2 ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให้ หน่วยลงทุนที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมลู ค่าตํ2ากว่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั 5 2า บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนที2เหลืออยู่
ทังหมดของผู
5
้ ถือหน่วยลงทุน ทังนี
5 5 ในกรณีที2บริ ษัทจัดการประสงค์จะเปลีย2 นแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั 5 า2
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ในกรณีที2จํานวนหน่วยลงทุนที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง2 ขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
5
2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยูต่ าม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดตามจํ
5
านวนเท่าที2
ปรากฏอยูต่ ามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนที2สมบูรณ์ซงึ2 เป็ นไปตามเงื2อนไขข้ างต้ น
เท่าที2บริ ษัทจัดการสามารถรับซื 5อได้ จากจํานวนเงินสดของกองทุน
บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที2รับซื 5อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันที2คาํ นวณราคารับ
ซื 5อคืนหน่วยลงทุน
7.5. ระยะเวลาในการรับซื 5อคืน : ทุกวันทําการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื 5อคืน :
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดรับคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยจะทําการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตังแต่
5 เวลาเริ2 มทําการของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืน
หน่วยลงทุนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซื 5อขาย รวมทังอาจทํ
5
าการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบ
บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต และสือ2 อิเล็กทรอนิกส์อนื2 ใด
สําหรับการสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนที2บริ ษัทจัดการได้ รับหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซื 5อขายใด บริ ษัทจัดการจะทํา
รายการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนนันในวั
5 นทําการรับซื 5อคืนถัดไป
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที2จะเปลีย2 นแปลงระยะเวลาในการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน และอาจกําหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องส่ง
คําสัง2 ขายคืนล่วงหน้ าโดยการเปลีย2 นแปลงดังกล่าวจะต้ องเป็ นการให้ ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้ รับมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
5 5 ในกรณีที2บริ ษัทจัดการเปลีย2 นแปลงระยะเวลาในการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนและในกรณีที2บริ ษัท
จัดการจะกําหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องส่งคําสัง2 ขายคืนล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงการ
เปลีย2 นแปลงล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันโดยจะติดประกาศที2สาํ นักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืน
หน่วยลงทุนและที2เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ2มเติม :
7.9. รายละเอียดเพิม2 เติม :
8. การสับเปลียนหน่ วยลงทุน :
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8.1. ช่องทางการสับเปลีย2 นหน่วยลงทุน :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริ ษัทจัดการ
- ไปรษณีย์
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืน
- หักบัญชี
8.2. รายละเอียดการสับเปลีย2 นหน่วยลงทุนเพิม2 เติม :
บริ ษัทจัดการอาจจัดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย2 นหน่วยลงทุนได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบ โดยปิ ดประกาศที2สาํ นักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที2จะหยุดรับคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนเป็ นการชัว2 คราวหรื อถาวรก็ได้ ในกรณีที2บริ ษัทพิจารณาเห็น
ว่าการหยุดรับคําสัง2 สับเปลีย2 นดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิ ดประกาศที2สาํ นักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
8.1 วิธีการสับเปลีย2 นหน่วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนได้ โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลีย2 นหน่วยลงทุนระบุจํานวน
เงินหรื อจํานวนหน่วยลงทุนที2ต้องการสับเปลีย2 น บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
(2) สือ2 อิเล็กทรอนิกส์
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงนามในคําขอใช้
บริ การสับเปลีย2 นหน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื2อนไขที2บริ ษัทจัดการระบุไว้ ในคําขอใช้ บริ การดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้ องของระบบสือ2 อิเล็กทรอนิกส์จนเป็ นเหตุบริ ษัทจัดการจะไม่สามารถรับคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้ ให้ ถือว่ายังไม่มกี ารทํารายการการสับเปลีย2 นหน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์นนั 5
ทังนี
5 5 ก่อนเริ2 มให้ บริ การ บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที2สาํ นักงานของบริ ษัทจัดการ
และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
8.2 วันและเวลาในการสับเปลีย2 นหน่วยลงทุน
กรณีสบั เปลีย2 นหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนทีบ2 ริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื 5อขาย ตามระยะเวลาในการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน สําหรับการ
สัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์ที2บริ ษัทจัดการได้ รับหลังระยะเวลาในการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนของวันทํา
การซื 5อขายใด บริ ษัทจัดการจะไม่ทํารายการสับเปลีย2 นหน่วยลงทุนตามคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนนัน5
กรณีสบั เปลีย2 นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนที2บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
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การขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื 5อขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน สําหรับการสัง2 สับเปลีย2 น
หน่วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิกส์ที2บริ ษัทจัดการได้ รับหลังระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื 5อขายใด บริ ษัทจัดการ
จะทํารายการสับเปลีย2 นหน่วยลงทุนตามคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนในวันทําการซื 5อขายถัดไป โดยบริ ษัทจัดการจะถือว่า
วันทีบ2 ริ ษัทจัดการได้ รับคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนและได้ ทํารายการแล้ ว เป็ นวันที2คาํ สัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน
มีผลสมบูรณ์
ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะชําระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางให้ กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการ
นับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทําการทีค2 าํ นวณราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของกองทุนต้ น
ทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที2วนั ชําระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางตรงกับวันหยุดทําการซื 5อขายของ
กองทุนปลายทาง บริ ษัทจัดการจะทํารายการซื 5อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทําการซื 5อขายถัดไป ซึง2 อาจเกิน
กว่า 5 วันทําการนับตังแต่
5 วนั ถัดจากวันทําการที2คาํ นวณราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้ นทางได้
8.3 ราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลีย2 นการถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 5เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุน กรณี
สับเปลีย2 นหน่วยลงทุน
8.3.1 การกําหนดราคารับซื 5อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง จะใช้ ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ 5นวันทําการซื 5อขายที2บริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ รับคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ ทํารายการสับเปลีย2 นหน่วยลงทุนแล้ ว หักด้ วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยในการ
สับเปลีย2 นหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
8.3.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ 5นวันทําการซื 5อขายที2
บริ ษัทจัดการได้ รับเงินจากกองทุนต้ นทางหรื อ ณ สิ 5นวันทําการก่อนหน้ าวันทําการซื 5อขายที2บริ ษัทจัดการได้ รับเงินจาก
กองทุนต้ นทางแล้ วแต่กรณี ทังนี
5 5หากมีการเปลีย2 นแปลงใดๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิ ดประกาศ
ที2สาํ นักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
8.4 สิทธิในหน่วยลงทุน
สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกิดขึ 5นเมื2อกองทุนปลายทางได้ รับชําระเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุน
จากกองทุนต้ นทางแล้ วเท่านัน5
9. การชําระค่ ารับซือ6 คืน สับเปลียนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อืนแทนเงิน :
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อื2นแทน บริ ษัทจัดการจะกําหนดขันตอนการดํ
5
าเนินการต่อไป โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และ
ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยขันตอนที
5
ก2 ําหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง และเป็ นธรรม
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 60 วัน
10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
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บริ ษัทจัดการอาจเลือ2 นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที2ได้ มีคาํ สัง2 ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี 5
(1) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื2อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที2เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี 5 โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที2ทําให้ กองทุนไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ทีล2 งทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง2 เหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาํ สัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที2บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลือ2 นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 5
(ก) เลือ2 นกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนนัน5 เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที2มคี ําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือ2 นกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื2นและผู้ลงทุนทัว2 ไปให้ ทราบเรื2 องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(ค) แจ้ งการเลือ2 นกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
5 ดส่งรายงานทีแ2 สดงเหตุผลของการเลือ2 น และหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน
ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลือ2 นกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนนัน5 โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที2สง่ คําสัง2 ขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ ขายไม่ รับซือ6 คืนไม่ สับเปลียนหน่ วยลงทุนตามสัง :
1. บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื 5อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย2 นหน่วยลงทุนตามคําสัง2 ซื 5อ คําสัง2 ขายคืนหรื อคําสัง2 สับเปลีย2 น
หน่วยลงทุนที2ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง2 ซื 5อ คําสัง2 ขายคืน หรื อคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที2ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี 5
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื 5อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื2อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี 5 โดยได้ รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื2นใดเพื2อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
5 5 การไม่ขายหรื อไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง2 ที2
รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคําสัง2 ซื 5อหรื อคําสัง2 ขายคืนหรื อคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) จะกระทําได้ ไม่
เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี 5เกิดขึ 5น ซึง2 ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ที2กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื 5อขายได้ ตามปกติ ทังนี
5 5 เฉพาะในกรณีทกี2 องทุน
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ลงทุนในหลักทรัพย์ที2ซื 5อขายในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
5 นกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที2ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลีย2 นเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที2ทาํ ให้ กองทุนไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที2ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง2 เหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุนที2รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง2 ซื 5อหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุน
เฉพาะราย เนื2องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี 5
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน5 ๆ มีสว่ นเกี2ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี 5
1. การกระทําที2เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี2ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทําที2เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง2 เกี2ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื2อทราบข้ อเท็จจริงเกี2ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
2. เมื2อปรากฏเหตุข้างต้ น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง2 ซื 5อหรื อคําสัง2
ขายคืนหรื อคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี 5
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีม2 ีคาํ สัง2 ซื 5อหรื อคําสัง2 ขายคืนหรื อคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่
รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ (1) (2) หรื อ (3) ข้ างต้ น บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื2นและผู้ลงทุนทัว2 ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง2 ซื 5อหรื อคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง2 ซื 5อหรื อคําสัง2 ขายคืนหรื อคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วย
ลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
5
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
5 สาํ นักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที2บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคําสัง2 ซื 5อหรื อคําสัง2 ขายคืนหรื อคําสัง2 สับเปลีย2 น
หน่วยลงทุนตามข้ อ (1) (2) และ (3) ข้ างต้ น เกิน 1 วันทําการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 5 ก่อนการเปิ ดรับคําสัง2
ซื 5อหรื อคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง2 ซื 5อหรื อคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการ
สุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
5 สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง2 ซื 5อหรื อคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที2มีคาํ สัง2 ซื 5อหรื อคําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื2นและผู้ลงทุนทัว2 ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง2 ซื 5อหรื อคําสัง2 ขายคืนหน่วย
ลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที2บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื 5อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย2 นหน่วยลงทุนตามคําสัง2 ซื 5อ คําสัง2 ขายคืนหรื อคําสัง2 สับเปลีย2 น
หน่วยลงทุนที2ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคําสัง2 ซื 5อ คําสัง2 ขายคืน หรื อคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

12. การหยุดขายหรือรับซือ6 คืนหน่ วยลงทุน :
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เพื2อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีทมี2 ีความจําเป็ นเพื2อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื2อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการ
หยุดรับคําสัง2 ซื 5อ คําสัง2 ขายคืนหรือคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว2 คราวตามระยะเวลาที2
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยาย
ระยะเวลาหยุดรับคําสัง2 ซื 5อ คําสัง2 ขายคืน หรื อคําสัง2 สับเปลีย2 นหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงือนไขและข้ อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
เงื2อนไขและข้ อจํากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที2บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
หนึง2 ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
5
เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน เรื2 องหลักเกณฑ์เกี2ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที2ของบริ ษัทจัดการ หรื อในกรณีที2บริ ษัท
จัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ
ต่อชื2อเสียง หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการโดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั2 ซื 5อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า
ข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ ทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทําให้ การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื2 อง หลักเกณฑ์เกี2ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที2ของบริ ษัทจัดการ หรื อเป็ นการโอนหรื อจําหน่ายให้ แก่พลเมืองสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ที2มีถิ2นฐาน
อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึง2 โดยปกติมีถิ2นที2อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัทหรื อ
ห้ างหุ้นส่วนซึง2 จัดให้ มีขึ 5นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :

15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส งั ซือ6 หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
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15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที2ประมาณการได้ ที2เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)
5
:
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี , ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี , ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ,
ค่าธรรมเนียมที2ปรึกษาการลงทุน, ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 3.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที2เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทุ
5
น หักมูลค่าหนี 5สินทังหมด
5
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทุ
5
น หักมูลค่าหนี 5สินทังหมด
5
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทุ
5
น หักมูลค่าหนี 5สินทังหมด
5
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที2ปรึกษาการลงทุน :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :
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รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื2น ๆ :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
(1) ค่าใช้ จ่ายเพื2อวัตถุประสงค์ในการเสนอหน่วยลงทุนครัง5 แรก ซึง2 จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื2อมีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ 5นตาม
จํานวนทีจ2 ่ายจริ ง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยของกองทุนเฉลีย2 เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาทีจ2 ะได้ รับประโยชน์
จากค่าใช้ จ่ายนัน5 ได้ แก่
(ก) ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือ2 โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ าน
การตลาด การส่งเสริ มการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทังนี
5 5 ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นรวมกันจะไม่เกินร้ อยละ 1.00
ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าธรรมเนียมทีเ2 กี2ยวข้ องกับการจดทะเบียนเพิม2 หน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที2เกิดขึ 5นจากการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ค) ค่าใช้ จา่ ยทีเ2 กี2ยวกับที2ปรึกษากฎหมาย
(ง) ค่าแปลเอกสารที2เกี2ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน
(จ) ค่าใช้ จ่ายอื2น ๆ ที2เกี2ยวข้ องกับการติดต่อกับที2ปรึกษาการลงทุนและหรื อที2ปรึกษากองทุนที2อยูใ่ นต่างประเทศ (ถ้ ามี) เช่น
ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที2พกั ค่าเบี 5ยเลี 5ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต้ น
(ฉ) ค่าใช้ จ่ายที2เกี2ยวข้ องกับการใช้ หรื ออ้ างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื2องหมายการค้ า และ/หรื อเครื2 องหมายบริ การของตลาด
หลักทรัพย์
(2) ค่าใช้ จ่ายเพื2อการดําเนินงานของกองทุนซึง2 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื2อมีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ 5นตามจํานวนที2จา่ ยจริ ง โดย
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนเฉลีย2 เท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที2จะได้ รับผลประโยชน์จากค่าใช้ จา่ ยนัน5
หรื อในรอบระยะเวลาบัญชีทเี2 กิดค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวขึ 5น ได้ แก่
(ก) ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือ2 โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ าน
การตลาด การส่งเสริ มการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ทังนี
5 5 ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวข้ างต้ นรวมกันจะไม่เกินร้ อยละ
1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้ จา่ ยที2เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีเ2 กี2ยวข้ องกับการ
ติดต่อกับที2ปรึกษาการลงทุนและหรื อที2ปรึกษากองทุนที2อยูใ่ นต่างประเทศ (ถ้ ามี) เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสาร
ทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที2พกั ค่าเบี 5ยเลี 5ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต้ น
(ค) ค่าใช้ จา่ ยอันเกี2ยวเนื2องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ ามี) เช่น ค่าภาษี หกั ณ ที2จ่าย หรื อภาษีอื2นใดที2เกี2ยวข้ องทังใน
5
ประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใช้ จา่ ยในการรับราคาหลักทรัพย์เพื2อใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและหรื อสอบ
ทานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ค่าใช้ จา่ ยในการจัดให้ มกี ารคํานวณผลการดําเนินงานและระดับความเสีย2 งของการลงทุน เป็ นต้ น
(ง) ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีซงึ2 รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สนิ ทีอ2 ยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ (ถ้ ามี) ค่าที2ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที2เกิดขึ 5นจากการปฏิบตั ิตามคําสัง2 หรื อตามกฎหมาย หรื อประกาศของสมาคม
(จ) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้ งผลการแสดงความจํานง ใบแจ้ งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทํา
และจัดพิมพ์ คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบแสดงความจํานงเพื2อจองซื 5อหน่วยลงทุน ใบจองซื 5อหน่วยลงทุน คําสัง2 ซื 5อหน่วย
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ลงทุน คําสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื2อ หนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเอกสารทีเ2 กี2ยวข้ อง ค่าจัดทํา
จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที2เกี2ยวกับการแก้ ไขเปลีย2 นแปลงโครงการ ค่าใช้ จา่ ยในการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที2เกิดขึ 5นจากการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.
(ช) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี 5ชวนและรายงานประจําปี ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ซ) ค่าแปลเอกสารที2เกี2ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้ จา่ ยทีเ2 กี2ยวข้ องกับการใช้ หรื ออ้ างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื2องหมายการค้ า และ/หรื อเครื2 องหมายบริ การของตลาด
หลักทรัพย์
(3) ค่าใช้ จ่ายและภาษี อื2น ๆ ที2เกี2ยวเนื2องกับการดําเนินงานของกองทุนที2เรี ยกเก็บจากกองทุนเมื2อมีคา่ ใช้ จา่ ยเกิดขึ 5นตาม
จํานวนทีจ2 ่ายจริ ง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนครัง5 เดียวทังจํ
5 านวน ได้ แก่
(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ข) ค่าใช้ จา่ ย (ถ้ ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที2ฟ้องร้ องให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที2หรื อเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื2อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเมือ2 ได้ รับคําสัง2 จากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จา่ ยด้ านกฎหมายเพื2อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี 5ของกองทุน
(ค) ค่าใช้ จา่ ยในการรับชําระหนี 5เป็ นทรัพย์สนิ อื2นแทนการชําระหนี 5ด้ วยเงินตามตราสารแห่งหนี 5 ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้ จา่ ยในด้ านนิตกิ รรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลอดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้ จา่ ย หรื อค่าธรรมเนียมอื2นใดที2เกี2ยวข้ องกับทางราชการ ค่าใช้ จ่ายด้ านภาษี ค่าทําประกันภัย ค่าดูแล และเก็บรักษา
ตลอดจนค่าใช้ จา่ ยในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าว
(ง) ค่าใช้ จ่ายอันเกี2ยวเนื2องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ ามี) เช่น ค่าภาษี หกั ณ ที2จ่าย หรื อภาษีอื2นใดที2เกี2ยวข้ องทังใน
5
ประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใช้ จา่ ยในการรับราคาหลักทรัพย์เพื2อใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและหรื อสอบ
ทานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ค่าใช้ จา่ ยในการจัดให้ มกี ารคํานวณผลการดําเนินงานและระดับความเสีย2 งของการลงทุน เป็ นต้ น
(จ) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื 5อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จา่ ยในการชําระเงินค่ารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผล
(ฉ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์
ค่าธรรมเนียมการแลกเปลีย2 นเงินตราต่างประเทศ ค่าประกันความเสีย2 งจากอัตราแลกเปลีย2 นเงินตราต่างประเทศ ทังที
5 2
เกิดขึ 5นในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ ามี)
ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้ จา่ ยในการสือ2 สารโต้ ตอบโดยวิธีอื2นที2มใิ ช่ทาง
ไปรษณีย์
(ช) ค่าใช้ จ่ายของผู้รับฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื2อเก็บรักษาทรัพย์สนิ ใน
ต่างประเทศ (ถ้ ามี) ซึง2 เมื2อรวมกับค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว จะต้ องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมผู้ดแู ล
ผลประโยชน์รายปี ที2กําหนดไว้ ในข้ อ 15.2
(ซ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืน2 ๆที2เกี2ยวข้ องกับการฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ (ถ้ ามี) เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรื อ ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าใช้ จ่ายของผู้ดแู ลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็ นต้ น
(ฌ) ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ญ) ค่าใช้ จา่ ยที2เกิดขึ 5นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดําเนินคดีเพื2อการรับชําระหนี 5ใดๆ ของกองทุนรวม
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(ฎ) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที2เกี2ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ส่งมอบหรื อรับมอบหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายในการใช้ บริ การ settlement advance หรื อ contractual settlement เป็ นต้ น
(ฏ) ค่าใช้ จ่ายที2เกิดขึ 5นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลีย2 นและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สนิ ใน
ต่างประเทศ กับจํานวนเงินทีจ2 ่ายชําระจริง (ถ้ ามี)
(4) ค่าธรรมเนียมทีเ2 กี2ยวกับการซื 5อขายหลักทรัพย์ทงในประเทศและต่
ั5
างประเทศ (ถ้ ามี) ซึง2 จะรวมอยูใ่ นต้ นทุนของค่าซื 5อ
หลักทรัพย์ เมื2อมีการซื 5อหลักทรัพย์และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื2อมีการขายหลักทรัพย์ อาทิ
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรื อค่านายหน้ าการซื 5อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปลีย2 นเงินตราต่างประเทศ ค่าประกันความเสีย2 งจากอัตราแลกเปลีย2 นเงินตราต่างประเทศ ทังที
5 2
เกิดขึ 5นในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ ามี)
(ง) ค่าใช้ จ่ายอันเกี2ยวเนื2องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษี หกั ณ ที2จา่ ย หรื อภาษี อื2นใดทีเ2 กี2ยวข้ องทังในประเทศ
5
ไทยและต่างประเทศ (ถ้ ามี)
(จ) ค่าใช้ จ่ายในการติดต่อซื 5อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็ นต้ น
(5) ค่าใช้ จ่ายทีเ2 กี2ยวข้ องกับการจัดการกองทุนซึง2 มิได้ ระบุไว้ ในข้ อ 15.1 ถึง 15.2 (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจาก
กองทุนตามจํานวนเงิน และเวลาที2เกิดค่าใช้ จา่ ยนันจริ
5 ง ทังนี
5 5 การเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้ อยละ 0.01 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบส่วนที2เกินกว่าอัตราที2กําหนด
หมายเหตุ :
บริ ษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที2มี
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนในแต่ละวันที2คาํ นวณนันเป็
5 นฐานในการคํานวณ
ค่าธรรมเนียม และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
ในกรณีที2มีคา่ ใช้ จา่ ยตามหัวข้ อ 15.2 อื2นๆ ค่าใช้ จ่ายทีเ2 กี2ยวเนื2องกับกองทุนตามที2ระบุไว้ ใน (5) บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยแยก
เป็ นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี 5ชวนฉบับข้ อมูลสําคัญที2ผ้ ลู งทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึง2 บริษัทจัดการต้ อง
จัดทําเมื2อสิ 5นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
ทังนี
5 5 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของกองทุ
5
นจะบวกด้ วยภาษี มลู ค่าเพิม2 และภาษี อื2นใดในทํานองเดียวกัน
การตัดจ่ายค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที2กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ2 รี ยกเก็บจากผู้สงั2 ซื 5อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที2ใช้ คาํ นวณราคาขายหน่วยลงทุน
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15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
อัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที2ใช้ คาํ นวณราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย2 นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย2 นหน่วยลงทุนในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้ นทางหรื อค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที2จะลดหย่อน หรื อยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้
ทราบโดยทัว2 กันและปิ ดประกาศไว้ ที2สาํ นักงานของบริ ษัทจัดการ
ในกรณีที2บริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย2 นหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางและยกเว้ นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ตามอัตราที2นายทะเบียนกําหนด
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ตามอัตราที2นายทะเบียนกําหนด
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก2 ําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื2น ๆ : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ค่าธรรมเนียมการซื 5อขายหลักทรัพย์ : อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ2 ช้ คํานวณราคาขายหรื อรับซื 5อคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณเข้ าไปในราคาขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน เพื2อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็ นค่าใช้ จา่ ยหรื อ
ค่าธรรมเนียมในการสัง2 ซื 5อหรื อสัง2 ขายหลักทรัพย์ ตามที2กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื2อสัง2 ซื 5อหรื อสัง2 ขายหลักทรัพย์
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บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที2จะเปลีย2 นแปลงอัตราค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการสัง2 ซื 5อหรื อสัง2 ขายหลักทรัพย์ให้ สอดคล้ อง
กับค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมในการสัง2 ซื 5อหรื อสัง2 ขายหลักทรัพย์ที2เกิดขึ 5นจริ ง
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที2ธนาคารพาณิชย์ หรื อสถาบันการเงินกําหนด โดยบริ ษัทจัดการ
จะหักจากจํานวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน5 ๆ
ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื 5อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ตามอัตราที2ธนาคารพาณิชย์ หรื อสถาบันการเงินกําหนดโดย
ตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื 5อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายอื2นๆ ที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซงึ2 เป็ นกรณีที2บริษัทจัดการดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกราย ตามทีจ2 ่าย
จริ ง เช่น ค่าใช้ จา่ ยในการจดแจ้ งการจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ ไขเปลีย2 นแปลงข้ อมูลในทะเบียน เป็ นต้ น โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที2จะลดหย่อน หรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมการขายหรื อการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั2 ซื 5อหรื อผู้สงั2
ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อลดหย่อนหรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมการขายหรื อการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั2 ซื 5อหน่วยลงทุน
หรื อผู้สงั2 ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื 5อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน
หรื อการสัง2 ซื 5อ หรื อสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื2อนไขที2บริ ษัทจัดการอาจกําหนดขึ 5นในอนาคต หรื อลดหย่อน หรื อยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที2ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื2อไปซื 5อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื2นซึง2 จัดตังและ
5
จัดการโดยบริ ษัทจัดการ หรื อสัง2 ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื2นที2จดั ตังและจั
5
ดการโดยบริษัทจัดการเพื2อซื 5อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี 5 ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์ให้ ทราบโดยทัว2 กัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที2สาํ นักงานของ
บริ ษัทจัดการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
บริ ษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที2มี
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนในแต่ละวันที2คาํ นวณนันเป็
5 นฐานในการคํานวณ
ค่าธรรมเนียม และจะเรี ยกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
15.5. การเปลีย2 นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที2จะเปลีย2 นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.1 และ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็ น
การแก้ ไขเพิม2 เติมโครงการ โดยบริ ษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี 5
15.5.1 กรณีเพิ2มอัตราค่าธรรมเนียม หรื ออัตราค่าใช้ จา่ ยที2บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน และหรื อจากกองทุน
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที2สาํ นักงานของบริ ษัทจัดการ
และสํานักงานใหญ่และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทังนี
5 5 การเพิ2มอัตรา
ค่าธรรมเนียม หรื ออัตราค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะต้ องไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื ออัตราค่าใช้ จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี
15.5.2 กรณีที2บริ ษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรื ออัตราค่าใช้ จ่าย บริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที2สาํ นักงานของ
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บริ ษัทจัดการ
ทังนี
5 5 การเปลีย2 นแปลงตามข้ อ 15.5.1 และ 15.5.2 บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลีย2 นแปลง
15.6. หมายเหตุ :
16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีท มี ลู ค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถกู ต้ อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื2อนไขพิเศษ :
1. บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที2สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2. บริ ษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื 5อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 5
(2.1 ) คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ 5นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ 5นวันทําการซื 5อขายหน่วยลงทุน ทังนี
5 5 ให้ ใช้ มลู ค่า
หน่วยลงทุนของสิ 5นวันทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนนันเป็
5 นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายในวันทํา
การถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศ
ในวันทําการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
5
อ2 สิ 5นวันทําการที2
คํานวณนัน5
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนที2ประกาศข้ างต้ น ต้ องได้ รับ
การรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที2มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุน หรื อจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 5
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
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สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื2อใช้ ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตําแหน่งที2 4 ขึ 5น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุน
เพื2อใช้ ในการคํานวณราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที2 5 ทิ 5ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค2 ํานวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที2 5
ทิ 5ง และประกาศราคาขายและราคารับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามที2คํานวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที2 5 ทิ 5ง
ในกรณีที2มีผลประโยชน์เกิดขึ 5นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นนรวมเข้
ั5
าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
16.3. แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษัท และบริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื2นที2เหมาะสม ในกรณีที2ไม่
สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษัทได้ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน และจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที2ทําการทุกแห่งของ
บริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที2ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที2ใช้ ในการซื 5อ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื2อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มี
ข้ อมูลดังกล่าวด้ วยหรื อไม่ก็ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลีย2 นแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริ ษัท เช่น
หนังสือพิมพ์รายวันหรื อช่องทางอื2นใดที2เหมาะสม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทมี2 ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
1 ในกรณีที2ราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที2ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึง2 สตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วย
ลงทุนที2ถกู ต้ องตังแต่
5 หนึง2 สตางค์ขึ 5นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที2ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะจัดทําและส่ง
รายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที2พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และ
จัดให้ มีสาํ เนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที2ทําการของบริษัทจัดการเพือ2 ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบ
ได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี 5
(1) ราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถกู ต้ อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที2ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที2ทาํ ให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื2อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
5 5 เว้ นแต่ในกรณีที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที2ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง5 สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อศูนย์ซื 5อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที2เหตุของความผิดพลาดซึง2 ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึง2 มีผลต่อเนื2องต่อการคํานวณราคาหน่วย
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ลงทุนครัง5 ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี 5ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่
วันทีบ2 ริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2 ในกรณีที2ราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที2ถกู ต้ องตังแต่
5 หนึง2 สตางค์ขึ 5นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
5
ร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที2ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที2พบราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที2ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดําเนินการดังต่อไปนี 5เฉพาะวันที2ราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถกู ต้ องต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที2ถกู ต้ องตังแต่
5 หนึง2 สตางค์ขึ 5นไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตังแต่
5 ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที2
ถูกต้ อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ 5นภายในวันทําการถัดจากวันที2พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนันไม่
5 ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที2คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนเสร็ จสิ 5น เพื2อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที2บริ ษัทจัดการส่ง
รายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
5 5 รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี 5
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที2ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที2ทาํ ให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดําเนินการของบริ ษัทจัดการเมื2อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสาํ เนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที2ทําการของบริ ษัทจัดการ เพื2อให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนทีถ2 กุ ต้ องภายในวันที2ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื2อกองทุนรวมทีม2 ีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที2มีการแก้ ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึง2 ฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที2ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื 5อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที2ได้ ซื 5อหรื อขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทํา
การนับแต่วนั ที2ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื2อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังสํ
5 าเนารายงาน
การแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ2 ดั ทําตาม (1) ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วนั ที2ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน5 เว้ นแต่ใน
กรณีที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที2ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่สง่ รายงาน
มาตรการป้องกันให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที2ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองว่าการที2ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที2ไม่อาจควบคุมได้ แทน
3 ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 5
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถกู ต้ องตํ2ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ2 กู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี 5
(ก) กรณีที2เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื 5อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึง2 มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที2ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื 5อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ2 ะต้ องลด
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บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที2ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนที2
เหลืออยูน่ นและจ่
ั5
ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที2ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื2อชดเชยราคา
ให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที2ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง5 สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื 5อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที2เป็ นการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ2มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึง2 มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที2ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื2อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื2อชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที2ถกู ต้ อง (overstate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี 5
(ก) กรณีที2เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ2มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื 5อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึง2 มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที2ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื2อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื 5อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที2เป็ นการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึง2 มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที2ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที2
จะต้ องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที2ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที2เหลืออยูน่ นและจ่
ั5
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที2ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื2อชดเชย
ราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที2ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง5 สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื 5อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที2บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื 5อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึง2 ร้ อย
บาท บริ ษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที2มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที2ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื2อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื 5อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริ ษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที2เกิดขึ 5นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จา่ ยในการประกาศการ
แก้ ไขราคาตามข้ อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื 5อหน่วยลงทุนและผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที2ไม่อาจควบคุมได้
17. ชือผู้เกียวข้ อง :
17.1. ชื2อบริ ษัทจัดการ :
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ชื2อ : บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
17.2. ชื2อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื2อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
17.3. ชื2อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื2อของผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื2อ :
สิทธิ หน้ าที2 และความรับผิดชอบ :
17.5. ที2ปรึกษา :
17.5.1. ชื2อที2ปรึกษาการลงทุน :
ชื2อ :
17.5.2. ชื2อที2ปรึกษากองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื2อ : นาย พิชยั ดัชณาภิรมย์
ชื2อ : นาย พจน์ อัศวสันติชยั
ชื2อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ชื2อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
รายละเอียดเพิม2 เติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรื อบุคคลอื2นที2ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ซึง2 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จํากัด มอบหมายให้ เป็ นผู้สอบบัญชีผ้ รู ับผิดชอบ
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17.7. การแต่งตังคณะตั
5
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที2สิ 5นสุดรอบบัญชี : วันที2 เดือน
18.2. วันที2สิ 5นสุดรอบบัญชีครัง5 แรก : วันที2
18.3. รายละเอียดเพิ2มเติม :
วันที2สิ 5นสุดรอบบัญชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันทีจ2 ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
วันที2สิ 5นสุดรอบบัญชีครัง5 แรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันทีจ2 ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
19. การขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
เว้ นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอื2น ในการแก้ ไขเพิ2มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ หาก
มิได้ กระทําตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง2 คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ2งหนึง2 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
5
ดการกองทุนรวม จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. การแก้ ไขเพิ2มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อย
ละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ2 ําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
5
บริ ษัทจัดการจะต้ องส่งเอกสารหลักฐานเกี2ยวกับการ
ขอมติและการนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุน เพื2อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กองทุนรับรองผลการนับมตินนั 5
ในการแก้ ไขเพิ2มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื2องจากข้ อจํากัด
ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ที2เกี2ยวกับ
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที2ของบริษัทจัดการ บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานตามแนวทางที2ทางสํานักงานกําหนดได้
ในกรณีที2การแก้ ไขเพิม2 เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีจดั การได้ กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที2ได้ มมี ติให้ แก้ ไข และบริ ษัทจัดการแจ้ งการแก้ ไข
เพิ2มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่ง
ท้ องถิ2นอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที2ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และวันที2ได้ มี
มติให้ แก้ เพิ2มเติมแล้ วแต่กรณี
บริ ษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ2มจํานวนเงินทุนของกองทุนตามเงื2อนไขที2กฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
5 5ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
5 5 การขอมติเพื2อแก้ ไขเพิ2มเติมโครงการเป็ นไปตามที2กําหนด
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ไว้ ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกําหนดอืน ๆ :
20.1. การดําเนินการในกรณีที2บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุน
ในกรณีที2บริ ษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้ อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์เกี2ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริ ษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลีย2 นให้ บริ ษัทจัดการรายอื2นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง2 คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ2งหนึง2
ของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
5
นรวมภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที2บริ ษัทจัดการรู้หรื ออาจรู้ถงึ การ
ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทังนี
5 5 หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สาํ นักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น
สําคัญ และในกรณีทมี2 ีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ 5นจากการเปลีย2 นบริษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาทีก2 ําหนด บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
20.2. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึง2 ในสาม
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะต้ องถือหน่วยลงทุนไม่เกินหนึง2 ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
5
ในกรณีที2บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง2 ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
5
บริษัทจัดการต้ องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
5 วนทีเ2 กินกว่าหนึง2 ในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ2 ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
5
และดําเนินการแก้ ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันนันให้
5 มีจํานวนไม่เกินหนึง2 ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที2จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
5
นรวมนันภายใน
5
ระยะเวลาที2ประกาศกําหนด หรื อดําเนินการเลิกกองทุนรวมนันทั
5 นที เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที2 ทน. 46/2556 เรื2 อง หลักเกณฑ์เกี2ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที2ของบริษัทจัดการ
20.3. การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื2องจากการที2กองทุนใช้ บริ การบุคคลอื2น (Soft Commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื2อกองทุนจากบุคคลที2เป็ นผู้ให้ บริ การ อันเนื2องจากการใช้ บริ การของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 5
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที2รับไว้ นนต้
ั 5 องเป็ นทรัพย์สนิ ที2มมี ลู ค่าในทางเศรษฐกิจ และต้ องเกี2ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที2แสดงให้ เห็นว่าบริษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
5 อยครัง5 เกินความจําเป็ น เพื2อให้ กองทุนได้ รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง2 ให้ แก่กองทุนที2อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ อง
กระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที2อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
5 วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ2 งจากการที2กองทุนใช้ บริ การบุคคลอื2น (Soft
Commission) เพื2อประโยชน์ของบริ ษัทจัดการได้ เว้ นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที2เป็ นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบตั ิที2บริ ษัทจัดการประกาศไว้ ภายในบริ ษัท ซึง2 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 5ได้ ทบี2 ริ ษัทจัดการ
20.4. ตัวชี 5วัด (Benchmark)
เนื2องจากกองทุนนี 5เน้ นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงใช้ ดชั นีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
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(Energy Index) เป็ นตัวชี 5วัด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากําหนดเกณฑ์มาตรฐานหรื อตัวชี 5วัดผลการดําเนินงานของกองทุนใหม่ เพื2อให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนแล้ ว โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 90 วันก่อนการเปลีย2 นแปลง ซึง2 เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที2สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรื อหน่วยงานทีเ2 กี2ยวข้ องกําหนด
อย่างไรก็ดี กรณีที2มีการเปลีย2 นแปลงตัวชี 5วัดทีใ2 ช้ ในการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน อันเนื2องมาจากปั จจัย
ภายนอก เช่น ผู้ให้ บริการดัชนีมีการยกเลิกการคํานวณดัชนีซงึ2 กองทุนมีการนําดัชนีนนมาใช้
ั5
เป็ นตัวชี 5วัด หรื อการ
เปลีย2 นแปลงตัวชี 5วัดตามที2หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที2จะไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าถึงการเปลีย2 นแปลงตัวชี 5วัดในการเปรียบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิ ด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ สถานที2ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
20.5 ข้ อกําหนดเกี2ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที2เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง2 ต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที2 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินที2ไม่ใช่
สัญชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี2ยวกับบัญชีของ
บุคคลที2อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง2 รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซงึ2 มี
ถิ2นที2อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ2 มีถิ2นที2อยูท่ างภาษีในสหรัฐอเมริ กา) ซึง2 เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน5 นอกจากนี 5ยังปรากฏ
ด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที2มขี ้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที2
คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง2 ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง2 ถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้ าที2ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กนั และ
บุคคลทีม2 ีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที2 FATCA กําหนดหน้ าที2ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื2อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที2ในการกําหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื2อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
5
รับผลกระทบที2สาํ คัญใน
สองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที2กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สนิ ทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง2 จะเริ2มต้ นตังแต่
5 วนั ที2 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง2 อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื2นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง2 จะเริ2 มต้ นตังแต่
5 ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที2เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึง2 รวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าทีด2 ําเนินการหักเงิน ณ ที2
จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมที2เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
5
างประเทศรวมทังผู
5 ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และ
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ผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน ที2เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึง2 อาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื2อมิให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพื
5 อ2 เป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื2อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวข้ อง และเพื2อให้ บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้
ข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง2 รวมทังผู
5 ้ ที2เกี2ยวข้ องกับ
การปฏิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี 5
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีเ2 ข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคลตามที2กฎหมายต่างประเทศที2
เกี2ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชื2อ ที2อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที2ได้ รับ เป็ น
ต้ น)ที2มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั5
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
5 บบริ ษัทจัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทังในและต่
5
างประเทศ ตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ2มเติม เพื2อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความเกี2ยวข้ อง
กับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที2กําหนดไว้ ใน
แบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื2อข้ อมูลที2เคยให้ ไว้ มีการ
เปลีย2 นแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื2อยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวข้ อง (ในกรณี
ที2เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
5 5 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื2นใดเพื2อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวข้ อง
เพื2อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที2จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
5 2อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิม2 ขึ 5นหากมีการดําเนินการที2สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ2 กี2ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที2
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที2บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง2 หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี 5ตามความจําเป็ นและความเหมาะสมโดยถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบ
การดําเนินการตามที2บริ ษัทจัดการแจ้ งนี 5แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที2ได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสัง2 ซื 5อ/ สับเปลีย2 น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที2จา่ ยจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที2ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายนันได้
5 เพื2อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ2 กี2ยวข้ อง ทังนี
5 5 ต้ องไม่ขดั กับ
กฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื2นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ2มขึ 5น หากมีการดําเนินการที2สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื2อ
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หลีกเลีย2 งมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที2ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที2
เกี2ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที2จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที2กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง2 ในทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ2 ข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา(หรื อเป็ นบุคคล
ตามทีก2 ฎหมายต่างประเทศทีเ2 กี2ยวข้ องกําหนด)เท่านัน5
ทังนี
5 5 ในกรณีที2กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ2มเติมข้ อกําหนดเพื2อรองรับการดําเนินการตามที2บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้
ข้ างต้ น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที2เกี2ยวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื2นใดที2ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าทีป2 ฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง2 ที2ออกโดยอาศัยอํานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
5 5 ในกรณีที2ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง2
ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาํ เนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง2 นัน5 ให้ ถือว่าบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
5 ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที2ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
5 5 การลงนามในข้ อ
ผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที2ได้ รับการแต่งตังโดยชอบ
5
ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
5
การที2ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื 5อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี 5 ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที2จะผูกพันตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที2ผา่ นการอนุมตั จิ ากสํานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ2มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที2แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ถือ
เป็ นส่วนหนึง2 ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม

