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หนงัสือชี�ชวนฉบบันี�รวบรวมโดยใชข้อ้มูล ณ วนัที� 14 ธนัวาคม 2558 

 

หนงัสือชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือส่วนขอ้มูลโครงการและส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ทั�งนี�  ผูส้นใจ
ลงทุนควรร้องขอหนังสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัจากบริษทัจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควร
ศึกษารายละเอียดในหนังสือชี� ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั อาทิ วตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ความเสี�ยง และ              
คาํเตือน เป็นตน้ ก่อนตดัสินใจลงทุน 
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รายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม  
 
คาํจาํกดัความ :  

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือ ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที�สภาวชิาชีพบญัชีกาํหนดเกี�ยวกบัการจดัทาํงบ
การเงินรวม  
กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทุน หมายถึง กรมธรรมที์�บริษทัประกนัชีวติออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื�อเป็นหลกัฐาน
วา่ผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัประกนัภยัไดมี้การทาํสญัญาประกนัชีวติและสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมี
ขอ้ตกลงวา่ผูเ้อาประกนัจะชาํระเงินคา่เบี�ยประกนัชีวติใหแ้ก่บริษทัประกนัชีวติสาํหรับการใหค้วามคุม้ครองตอ่การ
มรณะหรือการจ่ายเงินเมื�อมีการทรงชีพ และผูอ้าประกนัภยัจะชาํระเงินคา่หน่วยลงทุนเพื�อการลงทุนในกองทุนรวมโดย
ผา่นบริษทัประกนัชีวติในฐานตวัแทนสนบัสนุน  
กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเค โกลด ์ 
กองทุนตา่งประเทศ หมายถึง กองทุนรวมที�จดัตั�งและจดัการในตา่งประเทศซึ�งกองทุนลงทุนโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นของกองทุน  
กองทุนหลกั หมายถึง กองทุนตา่งประเทศที�กองทุนนาํเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน  
กองทุนรวมทองคาํ หมายถึง กองทุนรวมที�มีวตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างผลตอบแทนจากการมีฐานะการลงทุนใน
ทองคาํแท่ง ทั�งนี�  ไม่วา่การไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคาํแท่งนั�นจะมีเงื�อนไขหรือไม่  
ฐานะการลงทุนในทองคาํแท่ง หมายถึง มูลคา่การลงทุนในทองคาํแท่ง ไม่วา่จะเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือโดย
ทางออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรือสญัญาที�ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงกบัราคาทองคาํแท่ง อนัเป็นผลใหก้องทุนรวม
มีความเสี�ยงในทองคาํแท่ง  
การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน หมายถึง การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานตามมาตรฐาน
บญัชีฉบบัที� 42 และ กาํไรสุทธิตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� สข/น. 1/2549  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดเค โกลด ์ 
จองซื�อ หมายถึง จองซื�อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั� งแรก  
ตลาดหลกัทรัพย ์หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการ หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั  
บริษทัประกนัชีวติ หมายถึง บริษทัประกนัชีวติตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัชีวติ  
ผูดู้แลผลประโยชน์ หมายถึง ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน  
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หมายถึง ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในตา่งประเทศ  
ผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ�ง
เป็นผูที้�ไดรั้บใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทนายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย ์(Broker) 
การคา้หลกัทรัพย ์(Dealer) และการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์(Underwriter) ทั�งในส่วนของหลกัทรัพยท์ั�วไป หรือ
หลกัทรัพยที์�จาํกดัเฉพาะหน่วยลงทุน แลว้แตก่รณี  
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ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน  
มูลคา่หน่วยลงทุน หมายถึง มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดตาม
ทะเบียนหน่วยลงทุน เมื�อสิ�นวนัที�คาํนวณนั�น โดยคาํนวณตามหลกัสากล เป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตาํแหน่งและตดัตาํแหน่ง
ที� 5 ทิ�ง  
ระยะเวลาเสนอขายครั� งแรก หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  
ราคาเสนอขายครั� งแรก หมายถึง ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนที�เสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครั� งแรกตามมูลคา่ที�
ตราไวข้องหน่วยลงทุนซึ�งจะตอ้งบวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) และหรือคา่ใชจ่้ายหรือคา่ธรรมเนียม
ในการซื�อขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี)  
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที�คาํนวณจากมูลคา่หน่วยลงทุนที�ใชค้าํนวณราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ สิ�นวนัทาํการขายนั�น บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) และหรือคา่ใชจ่้ายหรือ
คา่ธรรมเนียมในการซื�อขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี)  
ราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที�คาํนวณจากมูลคา่หน่วยลงทุน ณ สิ�นวนัทาํ
การรับซื�อคืนนั�น หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) และหรือคา่ใชจ่้ายหรือคา่ธรรมเนียมในการซื�อ
ขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี)  
วนัทาํการ หมายถึง วนัทาํการปกติของบริษทัจดัการ  
วนัทาํการของกองทุนหลกั หมายถึง วนัทาํการของตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศที�กองทุนหลกัจดทะเบียน และบริษทั
จดัการเลือกมาใชใ้นการคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ  
วนัทาํการขาย หมายถึง วนัทาํการปกติของบริษทัจดัการ และของกองทุนหลกั หรือตามที�บริษทัจดัการจะประกาศ
กาํหนดเพิ�มเติม  
วนัทาํการรับซื�อคืน หมายถึง วนัทาํการปกติของบริษทัจดัการ และของกองทุนหลกั หรือตามที�บริษทัจดัการจะประกาศ
กาํหนดเพิ�มเติม  
ศูนยซื์�อขายหลกัทรัพย ์หมายถึง ศูนยซื์�อขายหลกัทรัพยซึ์�งจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบี�ยเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษทัจดัการลงทุน  
สั�งขายคืน หมายถึง สั�งขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการรับซื�อคืน  
สั�งซื�อ หมายถึง สั�งซื�อหน่วยลงทุนในวนัทาํการขายภายหลงัจากระยะเวลาเสนอขายครั� งแรก  
สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน หมายถึง สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนในวนัทาํการรับซื�อคืน  
สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ หมายถึง เอทีเอม็ ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต หรือสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดอยา่ง
ใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งที�บริษทัจดัการสามารถใชส้าํหรับรับคาํสั�งซื�อ คาํสั�งขายคืน หรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทุนได ้ 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  
หน่วยลงทุนควบคูก่รมธรรม ์หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�ขายควบคูไ่ปกบัการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวติใน
รูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทุน  
หนงัสือชี�ชวน หมายถึง หนงัสือชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
 
ชื�อบริษัทจดัการ : บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  
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ที�อยู่บริษัทจดัการ :  

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั�น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900  
 
1. ชื�อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื�อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดเค โกลด ์ 
 
1.2. ชื�อโครงการจดัการ (องักฤษ): K Gold Fund  
 
1.3. ชื�อยอ่ : K-GOLD  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  
การระดมทุน :  
ประเภทการขาย :  
 
1.5. การกาํหนดอายโุครงการ :  
 
เงื�อนไขอื�น ๆ :  

 
1.6. ลกัษณะโครงการ :  
 
2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าที�ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที�เสนอขาย :  
 
2.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 35,000,000,000.00 บาท  
 
เงื�อนไข :  

หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนมีการจองซื�อหน่วยลงทุนเป็นมูลคา่เกินกวา่จาํนวนเงินทุนของโครงการ บริษทั
จดัการอาจเพิ�มจาํนวนเงินของโครงการไดอี้กไม่เกิน 210 ลา้นบาทหรือคิดเป็นจาํนวนหน่วยลงทุนที�เพิ�มขึ�นไดไ้ม่เกิน 21 
ลา้นหน่วย  
 
2.2. มูลคา่ที�ตราไวต้อ่หน่วย : 10 บาท  
 
2.3. จาํนวนหน่วยลงทุน : 3,500,000,000.0000 หน่วย  
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2.4. ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื�อผูถื้อ  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที�เสนอขายครั� งแรก : 10 บาท  
 
2.6. มูลคา่ขั�นตํ�าของการสั�งซื�อครั� งแรก : 5,000.00 บาท  
 
2.7. มูลคา่ขั�นตํ�าของการสั�งซื�อครั� งถดัไป : 5,000.00 บาท  
 
2.8. มูลคา่ขั�นตํ�าของการสั�งขายคืน : 5,000.00 บาท  
จาํนวนหน่วยลงทุนขั�นตา่ของการสั�งขายคืน : 0 หน่วย  
 
2.9. มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั�นตํ�า : 5,000.00 บาท  
จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั�นตํ�า : 0 หน่วย  
 
2.10. รายละเอียดเพิ�มเติม :  

 
3. วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ

พเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื5อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�นที�จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีวตัถุประสงคที์�จะตอบสนองผูล้งทุนที�ตอ้งการผลตอบแทนที�จะไดรั้บจากการลงทุนในทองคาํ หรือหลกัทรัพย์
หรือทรัพยสิ์นอื�น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�นใดในตา่งประเทศ โดยกองทุนจะมุ่งเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนตา่งประเทศ ซึ�งมีวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนที�ตอบสนองวตัถุประสงคด์งักล่าวของผูล้งทุน  
 
3.2. ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund  
ประเภทกองทุนรวม :  
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
 
รายละเอียดเพิ�มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

 
3.3. นโยบายการลงทุน :  
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การลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) :  
เพื�อ  
 
การลงทุนในตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื�อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) :  
 
3.4. ลกัษณะพิเศษ :  
 
- กองทุนรวมทองคาํ (Gold Fund) 
     รูปแบบกองทุนรวมทองคาํ : กองทุนรวมทองคาํแบบทั�วไป 
- กองทุนรวมที�ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

นโยบายการลงทุน : กองทุนรวมหน่วยลงทุน  
กองทุนมีนโยบายที�จะนาํเงินไปลงทุนในตา่งประเทศโดยเฉลี�ยรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลคา่
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอตัราส่วนโดยเฉลี�ยใน
รอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ซึ�งกองทุนดงักล่าวจดัตั�งและจดัการโดย World 
Gold Trust Services, LLC ที�ถือหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ�งเป็นองคก์รที�ไม่แสวงหากาํไรที�จดัตั�งขึ�นตาม
กฎหมายของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์นอกจากนี�  กองทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก และตลาด
หลกัทรัพยสิ์งคโปร์ และอาจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�นที�ไม่ขดัตอ่กฎหมาย 
ก.ล.ต.  
กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สาํหรับการดาํเนินการของกองทุน สาํหรับการรอจงัหวะการลงทุนในตา่งประเทศ 
รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสาํหรับการอื�นใดอนัมีลกัษณะทาํนองเดียวกนันี�  โดยจะลงทุนในหลกัทรัพยที์�เสนอ
ขายในประเทศ ไดแ้ก่ ตราสารหนี�  เงินฝากหรือตราสารที�เทียบเท่าเงินสด และลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นหรือ
การหาดอกผลโดยวธีิอื�นที�ไม่ขดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั�ง จะลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื�อ
ป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศเกือบทั�งหมด โดยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของมูลคา่เงินลงทุน
ในตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื�อขายล่วงหนา้แฝง (Structured 
Notes)  
ในภาวะปกติ กองทุนจะนาํเงินไปลงทุนในตา่งประเทศโดยเฉลี�ยรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลคา่
ทรัพยสิ์นของกองทุน ทั�งนี�  มิใหร้วมถึงช่วงเวลาระหวา่งรอการลงทุน ซึ�งมีระยะเวลาประมาณ 15 วนันบัแตว่นัถดัจาก
วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์น และประมาณ 15 วนัก่อนเลิกโครงการ และหรือในช่วงที�ผูล้งทุนทาํรายการสั�งซื�อหรือขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนมาก ทาํใหไ้ม่สามารถนาํเงินไปลงทุนในตา่งประเทศไดท้นัที หรือกองทุนอยูร่ะหวา่งการ
สั�งซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซึ�งมีระยะเวลาไม่เกิน 5 วนัทาํการซื�อขาย ดงันั�น อาจมีบางขณะที�
กองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที�กาํหนดไวข้า้งตน้ได ้อยา่งไรก็ดี ในกรณีที�สถานการณ์การ
ลงทุนในตา่งประเทศหรือการลงทุนในกองทุนตา่งประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน 
เกิดภยัพิบติัหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในตา่งประเทศเตม็เป็นการชั�วคราว เป็น
ตน้ กองทุนอาจตอ้งชะลอการลงทุนในตา่งประเทศเป็นการชั�วคราว และอาจไม่สามารถลงทุนในตา่งประเทศโดยเฉลี�ย
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รอบระยะเวลาบญัชีถึงร้อยละ 80 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนได ้ในกรณีดงักล่าว บริษทัจดัการจะรายงานการ
ไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
กรณีที�บริษทัจดัการพิจารณาเห็นวา่การลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ไม่เหมาะสมอีกตอ่ไป อาทิ กรณีที�
ผลตอบแทนของกองทุนตา่งประเทศตํ�ากวา่ผลตอบแทนของกองทุนอื�นๆ ที�มีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัหรือติดตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน หรือการลงทุนของกองทุนตา่งประเทศไม่เป็นไปตามหนงัสือชี�ชวนหรือ
โครงการ หรือเมื�อกองทุนตา่งประเทศกระทาํความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที�กาํกบัดูแลกองทุน
ตา่งประเทศ หรือเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบที�อาจส่งผลตอ่การดาํเนินของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือในกรณีที�
กองทุนเปิดเค โกลด ์มีการลงทุนในกองทุนหลกัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั และ
กองทุนหลกัมีมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี�  บริษทัจดัการจะดาํเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์และวธีิการที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
(1)     มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัใดวนัหนึ�งลดลงเกินกวา่สองในสามของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั  
(2)     ยอดรวมของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการใดติดตอ่กนั คิดเป็นจาํนวน
เกินกวา่สองในสามของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั 
กองทุนหลกัดงักล่าว ใหห้มายถึงเฉพาะกองทุนที�เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด 
เงื�อนไข ในกรณีที�กองทุนมีมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวบริษทัจดัการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี�  
(1)     แจง้เหตุที�กองทุนหลกัมีมูลคา่ทรัพยสิ์นลดลง พร้อมแนวทางการดาํเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชน์ที�ดีที�สุดของผู ้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแตว่นัที�
ปรากฏเหต ุ
(2)     ดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันบัแตว่นัที�ปรากฏเหต ุ
(3)     รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแตว่นัที�ดาํเนินการแลว้
เสร็จ 
(4)     เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูที้�สนใจจะลงทุนเพื�อใหผู้ที้�สนใจจะลงทุนรับรู้
และเขา้ใจเกี�ยวกบัสถานะของกองทุนรวม   
ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหบุ้คลากรที�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย 
อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บริษทัจดัการสามารถขอผอ่นผนัตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
บริษทัจดัการสวงนสิทธิที�จะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื�นใดที�มีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัหรือเลิก
กองทุน ทั�งนี�  ในระหวา่งการดาํเนินการเปลี�ยน/โอนยา้ย/เลิกกองทุน ขา้งตน้ กองทุนจะยกเวน้โดยไม่นาํเรื�องการลงทุน
ในหรือมีไวซึ้�งหน่วยลงทุนของกองทุนตา่งประเทศดงักล่าวเพียงกองทุนเดียว และการนาํเงินไปลงทุนในตา่งประเทศ
โดยเฉลี�ยรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงดาํเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดงักล่าวโดยถือวา่ไดรั้บมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
และบริษทัจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเวบ็ไซตแ์ละปิดประกาศไวที้�สาํนกังานของ
บริษทัจดัการ รวมถึงจะรายงานการไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที�กาํหนดไวต้ามขา้งตน้ให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับทราบโดยไม่ชกัชา้  
ลกัษณะของทองคาํแท่งที�กองทุนหลกัลงทุน  
(ก) ทองคาํแท่งตอ้งมีมาตรฐานและผา่นการรับรองจากหน่วยงานที�เป็นที�ยอมรับในอุตสาหกรรมผูค้า้ทองคาํในระดบั
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สากล โดยอาจรับรองที�ทองคาํแท่งหรือที�ผูผ้ลิตทองคาํแท่งก็ได ้ทั�งนี�  ในการรับรองคุณสมบติัของทองคาํแท่ง จะกระทาํ
โดยหน่วยงานที�มีความเป็นอิสระเป็นที�ยอมรับในอุตสาหกรรมในระดบัสากล คือ The London Bullion Market 
Association (“LBMA”)  
(ข) มีราคาเป็นที�ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง โดยผูล้งทุนสามารถตรวจสอบราคาทองคาํแท่ง London A.M./ P.M. Fix ผา่น
ทางเวป็ไซด ์www.thebulliondesk.com 
ลกัษณะสาํคญัของกองทุน SPDR Gold Trust :  
ชื�อกองทุนหลกั : SPDR Gold Trust  
ประเภท : กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Trade Fund) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก (New York Stock Exchange: 
NYSE) และตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์(Singapore Stock Exchange: SGX-ST) ตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกียว (Tokyo Stock 
Exchange: TSE) และตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง ( The Stock Exchange of Hong Kong: HKEX)  
นโยบายการลงทุน : มีนโยบายการลงทุนที�มุ่งลงทุนในทองคาํแท่ง เพื�อสร้างผลตอบแทนของกองทุนใหใ้กลเ้คียงกบั
ผลตอบแทนของราคาทองคาํหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายในการจดัการทั�งหมดของกองทุน  
ผูดู้แลผลประโยชน์ : The Bank of New York  
ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น : HSBC Bank USA, N.A.  
Marketing Agent : State Street Global Market LLC  
Sponsor : World Gold Trust Services, LLC ที�ถือหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ�งเป็นองคก์รที�ไม่แสวงหากาํไร
ที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ 
 
3.5. การลงทุนในตา่งประเทศ :  
 
รายละเอียดการลงทุนในตา่งประเทศ :  

 
3.6. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�นที�จะลงทุน :  
 
3.6.1. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�นที�จะลงทุนในประเทศ :  

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นอื�น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื�นอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งหรือหลายอยา่งตามที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด
ดงัตอ่ไปนี�  เวน้แตใ่นกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศ
แกไ้ขหรือเพิ�มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�น  
3.6.1. ประเภทหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�นที�จะลงทุนในประเทศ 
บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นที�เป็นการลงทุนในประเทศไดจ้ะตอ้งเป็นการลงทุนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ
การสาํรองเงินไวส้าํหรับการดาํเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน ทั�งนี�  อายขุองตราสาร
ดงัตอ่ไปนี�จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 ปี  
(1) ตราสารแห่งหนี�ในประเทศ ไดแ้ก่  
(1.1) ตราสารแห่งหนี� ที�มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก ไดแ้ก่  
(ก) ตั�วแลกเงิน ตั�วสญัญาใชเ้งิน บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั�น ที�ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ�น ธนาคารพาณิชย ์
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หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนั 
(ข) ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใชเ้งินที�บริษทัหลกัทรัพยที์�ประกอบธุรกิจประเภทการใหสิ้นเชื�อเพื�อธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นผู ้
ออก ซึ�งกาํหนดวนัใชเ้งินตามตั�วไม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัออกตั�ว และเป็นตั�วเมื�อทวงถามหรือเมื�อไดเ้ห็น 
(ค) ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใชเ้งินอายไุม่เกิน 90 วนันบัแตว่นัที�ออก ซึ�งมีอนัดบัความน่าเชื�อถือดงัตอ่ไปนี�  
(1) อนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทั�งนี�  ในกรณีที�เป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือ
ของผูอ้อกตราสาร ตอ้งเป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ไดม้าจากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระยะสั�น (Short-term Rating) 
ดว้ย หรือ 
(2) อนัดบัความน่าเชื�อถือของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนั อยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ทั�งนี�  โดยการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือภายใตชื้�อ Standard & 
Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื�นที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ�มเติม 
(1.2) ตราสารแห่งหนี�ทั�วไป ไดแ้ก่ 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย อนัไดแ้ก่  
(1) ตั�วเงินคลงั 
(2) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
(3) พนัธบตัร ตั�วแลกเงิน ตั�วสญัญาใชเ้งิน หุน้กู ้หรือ ตราสารหนี� อื�น ที�กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ
กองทุนเพื�อการฟื� นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้ ํ�าประกนั 
(ข) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัไดแ้ก่ ตราสารที�มีรูปแบบทาํนองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที�รัฐบาลตา่งประเทศ 
องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผู ้
ออกหรือผูค้ ํ�าประกนั ทั�งนี�  ตราสารดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะตามเงื�อนไขทา้ยขอ้ 3.6.1(1) ดว้ย 
(ค) ตราสารที�เปลี�ยนมือได ้ซึ�งหมายถึง พนัธบตัร ตั�วแลกเงิน ตั�วสญัญาใชเ้งิน หรือหุน้กูที้�ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพ
และหุน้กูอ้นุพนัธ์ ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะทั�วไปหรือในลกัษณะจาํกดั หรือที�
ออกภายใตข้อ้ผกูพนัที�กาํหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที�นิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ�นเป็นผูอ้อก 
หรือที�เป็นหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ซึ�งผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดเ้สนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่นั�นทั�งหมดตอ่ผูถื้อหุน้โดยไดรั้บ
ชาํระราคาเตม็มูลคา่ที�เสนอขายจากผูถื้อหุน้ ทั�งนี�  ตราสารดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะตามเงื�อนไขทา้ยขอ้ 3.6.1(1) ดว้ย 
(ง) ตั�วแลกเงิน ตั�วสญัญาใชเ้งิน หุน้กู ้ที�เสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผูอ้อกเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย 
ทั�งนี�  หุน้กูด้งักล่าวไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ์  
(จ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี�  หรือของกองทุนรวมอื�นที�มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสาร
แห่งหนี�  หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�นที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ เช่น กองทุนรวม
ตลาดเงิน เป็นตน้ 
(ฉ) ธุรกรรมการซื�อโดยมีสญัญาขายคืน ทั�งนี�  บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
(ช) ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยที์�ใหย้มืเป็นตราสารแห่งหนี�ตาม (1.1) (ก) (ข) (ค) หรือ (1.2)(ก) (ข) (ค) 
(จ) ทั�งนี�  บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
ในกรณีที�ตราสารแห่งหนี�ตามขอ้ 3.6.1 (1) เป็นตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใชเ้งินที�มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั�น
ตอ้งอยูใ่นรูปอตัราดอกเบี�ยคงที�หรืออตัราดอกเบี�ยลอยตวัเท่านั�น 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํ�าประกนัของบุคคลที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 3.6.1 (1) ตอ้งเป็นการรับรองตลอดไป รับ
อาวลัทั�งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี�ยโดยไม่มีขอ้กาํหนดลบลา้งหรือจาํกดัความรับผดิของผูส้ลกัหลงั หรือ
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คํ�าประกนัตน้เงินและดอกเบี�ยเตม็จาํนวนแบบไม่มีเงื�อนไข 
ทั�งนี�  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามขอ้ (1.2)(ข) และตราสารที�เปลี�ยนมือไดต้ามขอ้ (1.2)(ค) ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี�  
(1) เป็นตราสารขึ�นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย  
(2) มีราคาที�เหมาะสมตามที�สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทยกาํหนด หรือมีผูแ้สดงตนตอ่บุคคลทั�วไปวา่พร้อมจะเสนอราคา
ซื�อและรับซื�อตราสารนั�น ในราคาดงักล่าว (Bid Price แบบ Firm Quote) ตามจาํนวนและวธีิการที�สมาคมตลาดตราสาร
หนี�ไทยกาํหนดอยูเ่สมอ โดยไดส่้งสาํเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทยตลอดอายขุองตราสารนั�น และ 
(3) เป็นตราสารที�เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�   
(ก) ในกรณีที�เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นตราสารที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรือ
ของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) เวน้แตผู่อ้อกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวสิาหกิจตาม
กฎหมายตา่งประเทศ ตราสารนั�นตอ้งมีอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment 
Grade) เท่านั�น 
(ข) ในกรณีที�ผูอ้อกตราสารเป็นนิติบุคคลตา่งประเทศ ตราสารนั�นตอ้งมีอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที�
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade)  
(ค) ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารอื�นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั� งแรก หากตราสารดงักล่าวไม่มี
อนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ตราสาร
นั�นตอ้งมีบริษทัจดัการไม่ตํ�ากวา่สามรายเป็นผูซื้�อตราสารดงักล่าวเพื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนภายใตก้ารจดัการ  
(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
(3) สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อการลดความเสี�ยง (Hedging) ที�มีสินคา้หรือตวัแปรเป็นอตัรา
แลกเปลี�ยนเงิน ตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
(4) ทรัพยสิ์นอื�นที�มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัขอ้ (1) ถึงขอ้ (4) โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 
3.6.2. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�นที�จะลงทุนในตา่งประเทศ :  

(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศที�กองทุนจะลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี�  
(1) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศที�อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรัพย์
และตลาดซื�อขายหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศที�มีการซื�อขายในตลาดซื�อขายหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิกของ World 
Federations of Exchange (WFE)  
(2) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศที�มีทรัพยสิ์นที�ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพยสิ์นที�
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด ้เวน้แตเ่ป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศที�มีนโยบายการลงทุนในทองคาํ
โดยตรง 
(3) ในกรณีที�เป็นการลงทุนหรือมีไวเ้พื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั�วไป (retail fund) หน่วยลงทุนที�จะ
ลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศที�จดัตั�งขึ�นเพื�อผูล้งทุนทั�วไปเช่นกนั 
(4) ตอ้งไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(hedge fund) 
(2) ตราสารแห่งหนี�ตา่งประเทศ ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์หรือ ตราสารที�ออกโดยบุคคลตา่งประเทศและเสนอขายใน
ตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี�   
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(ก) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ไดแ้ก่  
(1) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนี� ที�รัฐบาลตา่งประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองคก์าร
ระหวา่งประเทศเป็นผูอ้อกหรือผูค้ ํ�าประกนั ซึ�งมีอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัที�
สามารถลงทุนได ้(investment grade)  
(2) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนี� ที�รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผูอ้อกหรือผูค้ ํ�าประกนั ซึ�งมีอนัดบัความ
น่าเชื�อถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ข) ตราสารแห่งหนี�ภาคเอกชน ไดแ้ก่ 
(1) ตราสารแห่งหนี� ที�ออกโดยนิติบุคคลตา่งประเทศซึ�งมีอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุน
ได ้(investment grade) ที�ไดรั้บการยอมรับจากสาํนกังาน ทั�งนี�  ผูล้งทุนตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเกี�ยวกบัตราสารดงักล่าว
เป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตดว้ย  
(2) ตราสารแห่งหนี� ที�ออกโดยนิติบุคคลตา่งประเทศที�มีอายตุราสารคงเหลือไม่เกินหนึ�งปีนบัแตว่นัที�ลงทุน ซึ�งนิติบุคคล
ดงักล่าวมีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก ทั�งนี�  ผูล้งทุนตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเกี�ยวกบัตราสารแห่งหนี�
ดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตดว้ย 
(3) เงินฝากระยะสั�นในสถาบนัการเงิน หรือตราสารที�เทียบเท่าเงินสด (near-cash) ระยะสั�นที�สถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก 
โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวตั�งอยูใ่นประเทศที�กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นตา่งประเทศ ทั�งนี�  การมีไวซึ้�งเงิน
ฝากหรือตราสารดงักล่าวตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื�ออาํนวยความสะดวกหรือป้องกนัปัญหาในการดาํเนินงานในตา่งประเทศ
ของกองทุน เช่น เพื�อรอการลงทุน หรือเพื�อชาํระคา่ใชจ่้าย เป็นตน้  
(4) ทรัพยสิ์นอื�นที�มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัขอ้ (1) ถึง (3) โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
 
3.7. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�น เพื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม :  
 
3.7.1. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นในประเทศ :  

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวซึ้�งหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอื�น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื�นเพื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน
รวม ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดดงัตอ่ไปนี�  ใน
กรณีที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี�ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไป
ตามประกาศที�แกไ้ขดว้ย  
3.7.1 อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นในประเทศ 
(1) บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นดงัต่อไปนี�  เพื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  
(ก) ตราสารภาครัฐไทย ตามขอ้ 3.6.1 (1)(1.2)(ก)  
(ข) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามขอ้ 3.6.1 (1)(1.2)(ข) ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก ทั�งนี�  มูลคา่ของ
ตราสารภาครัฐตา่งประเทศดงักล่าว เมื�อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลคา่ตราสารนั�นในแตล่ะรุ่น  
(2) บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งตราสารภาครัฐต่างประเทศที�นอกเหนือจากขอ้ 3.7.1(1)(ข) ที�มีอนัดบัความ
น่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) เพื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลคา่รวมกนั
ทั�งสิ�นเมื�อคาํนวณเฉพาะผูอ้อกหรือผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนั�น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  
การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ�ง ใหน้บัตราสารตามวรรคหนึ�งและทรัพยสิ์นทุกประเภทที�ผูอ้อกหรือผูเ้ป็นคูส่ญัญา
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รายดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั  
ผูค้ ํ�าประกนั หรือคูส่ญัญา ซึ�งกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นเหล่านั�น รวมถึง  
ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามขอ้ 3.7.2(4) รวมในอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวดว้ย  
มูลคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ�ง ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลคา่ตราสารนั�นในแตล่ะรุ่น  
(3) บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งตราสารดงัต่อไปนี�  ที�ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ�น ธนาคารพาณิชย ์หรือ
บริษทัเงินทุนรายใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ�าประกนั หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุนได ้โดยมีมูลคา่รวมกนัทั�งสิ�นเมื�อคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ�าประกนั หรือ
คูส่ญัญารายนั�น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  
(ก) ตราสารแห่งหนี�ในประเทศ  
(ข) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
(ค) สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ ตามขอ้ 3.6.1 (3)  
(4) บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นดงัตอ่ไปนี�  โดยไม่รวมถึงตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามขอ้ 3.6.1 
(1.2)(ข) ที�บุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ�าประกนั หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุนได ้โดยมีมูลคา่รวมกนัทั�งสิ�นเมื�อคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ�าประกนั หรือ
คูส่ญัญารายนั�น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  
(ก) ตราสารแห่งหนี�ในประเทศตามขอ้ 3.6.1(1) เฉพาะที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade)  
(ข) สญัญาซื�อขายล่วงหนา้ตามขอ้ 3.6.1(3) เฉพาะคูส่ญัญาที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade)  
ตราสารแห่งหนี�ตามวรรคหนึ�ง มิใหห้มายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�ถูกจดัใหเ้ป็นตราสารแห่งหนี�ตาม
ขอ้ 3.6.1 (1.2) (จ)  
การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ�ง ใหน้บัทรัพยสิ์นตามวรรคหนึ�งและตราสารหนี�ตา่งประเทศ ตามขอ้ 3.7.2 (5) ซึ�ง
กองทุนไดล้งทุนหรือมีไว ้รวมในอตัราส่วนดงักล่าวดว้ย  
(5) บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นที�กลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ�า
ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลคา่รวมกนัทั�งสิ�นของกลุ่มกิจการนั�นไม่เกินอตัราอยา่งใด
อยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี�  แลว้แตอ่ตัราใดจะสูงกวา่  
(1) ร้อยละ 30 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นของกองทุน  
(2) อตัราที�คาํนวณไดจ้ากนํ� าหนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชี�วดั (benchmark) ของกองทุนนั�นรวมกบัร้อยละ 10 ของ
มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนนั�น ทั�งนี�  ตวัชี�วดัดงักล่าวตอ้งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันี ที�มีการเผยแพร่อยา่ง
กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั�น  
(6) การลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นที�บริษทัในกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน หากทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบที�ใชใ้นการคาํนวณตวัชี�วดั (benchmark) ของกองทุนนั�น บริษทัจดัการ
อาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยมีมูลคา่รวมกนัทั�งสิ�นเมื�อคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย หรือคูส่ญัญารายนั�น 
ไม่เกินอตัราที�คาํนวณไดจ้ากนํ� าหนกัของทรัพยสิ์นดงักล่าวในตวัชี�วดัรวมกบัร้อยละสิบของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุน ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�อตัราดงักล่าวสูงกวา่อตัราส่วนที�กาํหนดไวใ้น3.7.1(2)(3)(4) แลว้แต่กรณี  
มิใหน้าํความในขอ้ 3.7.1(2)(3)(4) มาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหนึ�ง  
(7) การคาํนวณอตัราส่วนตามขอ้ 3.7.1(5)(6) บริษทัจดัการจะไม่นบัมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�กองทุนลงทุน
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หรือมีไวร้วมอยูใ่นอตัราส่วนดงักล่าว  
(8) บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใชเ้งินที�ธนาคารที�มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั�งขึ�น ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ บรรษทัตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั หรือสถาบนั
การเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ�น หรือธนาคารตา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือคูส่ญัญา เป็นจาํนวนที�มีมูลคา่รวมโดยเฉลี�ย
ในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมหรือในรอบอายกุองทุนรวมสาํหรับกองทุน
รวมที�มีอายนุอ้ยกวา่หนึ�งปี แลว้แตก่รณี ทั�งนี�  ไม่วา่ในกรณีใด มิใหค้าํนวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื�อการดาํเนินงาน
ของกองทุนเขา้ในอตัราส่วนดงักล่าว  
อตัราส่วนตามวรรคหนึ�งมิใหน้าํมาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมที�มีการกาํหนดอายโุครงการตั�งแตห่นึ�งปีขึ�นไป ทั�งนี�  เฉพาะ
ในระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกาํหนดอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม  
ในกรณีที�เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี� ที�มีลกัษณะคลา้ยเงินฝากที�กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเ้กินอตัราส่วนที�กาํหนด
ตามวรรคหนึ�ง บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นดงักล่าวใหมี้มูลคา่รวมโดยเฉลี�ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลคา่
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวนันบัแตว่นัสิ�นรอบปีบญัชีนั�น ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะคาํนวณอตัราส่วน
การลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยเฉลี�ยตั�งแตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนั�นจนถึงวนัที�ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลคา่เป็นไป
ตามอตัราส่วนดงักล่าว  
เมื�อบริษทัจดัการไดป้ฏิบติัตามวรรคสามแลว้ บริษทัจดัการจะรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลคา่รวมโดยเฉลี�ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
รวม เพื�อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทั�งนี�  บริษทัตอ้งดาํเนินการใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวมแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในหา้วนันบัแตว่นัที�ไดรั้บรายงานจาก
บริษทัดว้ย  
หากบริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได ้สาํนกังานอาจสั�งใหบ้ริษทัเลิกกองทุนนั�น  
(9) ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนอนัเนื�องมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้งในรอบปีบญัชีใด บริษทัจดัการอาจขอผอ่นผนัตอ่สาํนกังานเพื�อไม่
ตอ้งนาํการลงทุนในหรือมีไวซึ้�งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใชเ้งิน ในช่วงเวลาที�เกิดความผนัผวน
ดงักล่าวมารวมคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 3.7.1(8) ไดส้าํหรับรอบปีบญัชีนั�น  
(10) บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งหน่วยลงทุนเพื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ไม่เกินอตัราส่วนดงัตอ่ไปนี�  ทั�งนี�  
การลงทุนดงักล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 
(ก) ลงทุนหรือมีไวซึ้�งหน่วยลงทุนของแตล่ะกองทุนรวมที�บริษทัจดัการอื�นเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 
ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของแตล่ะกองทุนรวมที�บริษทัจดัการเป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการ  
(ข) ลงทุนหรือมีไวซึ้�งหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที�บริษทัจดัการอื�นเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 
ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของแตล่ะกองทุนรวมที�บริษทัจดัการเป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการ  
(11) บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการลดความเสี�ยง (Hedging) เพื�อ
เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยไม่เกินมูลคา่ความเสี�ยงทั�งหมดที�กองทุนมีอยู ่ 
(12) บริษทัจดัการอาจทาํธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยข์องกองทุนได ้โดยมีมูลคา่ธุรกรรมรวมกนัทั�งสิ�นไม่เกินร้อยละ 
20 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั�งนี�  การคาํนวณมูลคา่ธุรกรรมดงักล่าว บริษทัจดัการจะคาํนวณโดยใชมู้ลคา่
หลกัทรัพยที์�ใหย้มื รวมผลประโยชน์ที�พึงไดรั้บจนถึงวนัที�คาํนวณมูลคา่ธุรกรรมดงักล่าว  
ในกรณีที�ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยใ์นขณะที�กองทุนเขา้ทาํธุรกรรม มีมูลคา่ไม่เกินอตัราส่วนที�กาํหนดในวรรคหนึ�ง 
หากตอ่มาธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยน์ั�นมีมูลคา่เกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยมิไดเ้กิดจากการทาํธุรกรรมเพิ�มเติม บริษทั
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จดัการจะยงัคงมีไวซึ้�ง  
ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักล่าวตอ่ไปก็ได ้ 
บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบุวนัที�ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลคา่เกินอตัราส่วนการลงทุนที�กาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่ง
รายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวนัทาํการนบัแตว่นัที�ธุรกรรมการใหย้มื
หลกัทรัพยน์ั�นมีมูลคา่เกินอตัราส่วนที�กาํหนด พร้อมทั�งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวไวที้�บริษทัจดัการเพื�อใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
(13) การคาํนวณมูลคา่การลงทุนหรือมีไวซึ้�งสญัญาซื�อขายล่วงหนา้เพื�อการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนตาม ขอ้ 3.7.1 (3) 
(4) ใหน้บัมูลคา่ที�คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�งมีหนา้ที�ตอ้งชาํระตามสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ รวมคาํนวณในอตัราส่วนของบุคคลที�
เป็นคูส่ญัญาดงักล่าว เวน้แตก่รณีที�กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซึ้�งสญัญานั�นในศูนยซื์�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ บริษทั
จดัการไม่ตอ้งคาํนวณมูลคา่และอตัราส่วนตามที�กาํหนดในขอ้ดงักล่าว  
(14) ในการคาํนวณอตัราส่วนตามขอ้ 3.7.1 (2) (3) และ (4) บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี�   
(ก) ในกรณีที�ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนั บริษทัจดัการจะคาํนวณอตัราส่วนที�ผู ้
ออกทรัพยสิ์นหรือผูที้�เป็นคูส่ญัญาดงักล่าว หรือคาํนวณอตัราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนั 
แลว้แตก่รณี ก็ได ้ 
(ข) ในกรณีที�ทรัพยสิ์นมีบุคคลมากกวา่หนึ�งรายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนั บริษทัจดัการจะ
เลือกคาํนวณอตัราส่วนที�ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  
ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนัรายใดรายหนึ�งก็ได ้ 
(15) การคาํนวณอตัราส่วนที�ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนัตามขอ้ 3.7.1(14) จะทาํไดต้อ่เมื�อบุคคล
ดงักล่าวไดท้าํการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั�งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี�ยโดยไม่มีขอ้กาํหนดลบลา้ง
หรือจาํกดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั หรือคํ�าประกนัตน้เงินและดอกเบี�ยเตม็จาํนวนแบบไม่มีเงื�อนไข  
(16) ในกรณีที�ตราสารแห่งหนี�  ในขณะที�ลงทุนหรือในขณะที�ไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลคา่ไม่เกินอตัราส่วนที�
กาํหนดในขา้งตน้ หากตอ่มาตราสารแห่งหนี�นั�น มีมูลคา่เกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยสาเหตุจากการถูกปรับลดอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ บริษทัจดัการจะดาํเนินการแกไ้ขอตัราส่วนใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัที�มีการ
ประกาศใหท้ราบถึงเหตุดงักล่าว เวน้แตใ่นกรณีที�มีเหตจุาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
(17) ในกรณีที�ทรัพยสิ์นในขณะที�ลงทุนหรือในขณะที�ไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลคา่ไม่เกินอตัราส่วนที�กาํหนด
ในขา้งตน้ หากตอ่มามีมูลคา่เกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นอื�น บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซึ้�ง
ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ่ไปก็ได ้ 
บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบุชื�อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นตามวรรคหนึ�ง และวนัที�
ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลคา่เกินอตัราส่วนการลงทุนที�กาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชนข์อง
กองทุนรวม ทราบภายในสามวนัทาํการนบัแตว่นัที�ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลคา่เกินอตัราส่วนที�กาํหนด พร้อมทั�งจดัทาํสาํเนา
รายงานดงักล่าวไวที้�บริษทัจดัการเพื�อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
(18) ในกรณีที�การรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นอื�นเป็นผลใหก้องทุนเป็นผูถื้อหุน้ที�บริษทัใดเป็นผูอ้อก เพื�อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม เมื�อรวมกนัทุกกองทุนที�บริษทัจดัการเป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทันั�น บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามประกาศที� สน. 24/2552 เรื�อง การลงทุนและการมี
ไวเ้พื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัที� 28 กรกฎาคม 2552 ดงันี� คือ  
(ก) ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศที�กาํหนดบริษทัจดัการจะสามารถรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นอื�นได ้ 
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(ข) งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จาํนวนที�เกินอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว เวน้แตก่รณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร
โดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน และ  
(ค) กรณีที�เป็นหุน้ของบริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซึ�งหุน้ของบริษทัดงักล่าว  
เป็นผลใหก้องทุนไดม้า หรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทันั�นจนถึงหรือขา้มจุดที�ตอ้งทาํคาํเสนอซื�อ บริษทัจดัการตอ้ง
ดาํเนินการเพื�อใหไ้ดรั้บการยกเวน้การทาํคาํเสนอซื�อโดยการลดสดัส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอาํนาจควบคุม หรือยื�น
คาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซื�อ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงื�อนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ ทั�งนี�  การลดสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าว บริษทัจดัการจะ
ลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุน้ของบริษทัจดทะเบียนที�แตล่ะกองทุนไดม้าจากการรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นอื�น  
(19) ในกรณีที�ทรัพยสิ์นในขณะที�ลงทุนหรือในขณะที�ไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลคา่ไม่เกินอตัราส่วนที�กาํหนด
ในขา้งตน้ หากตอ่มามีมูลคา่เกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 3.7.1 (8) (12)(16)(17) และ (18) และการ
เกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดท้รัพยสิ์นมาเพิ�มเติม บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นดงักล่าว
ตอ่ไปก็ได ้ 
บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบุชื�อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นตามวรรคหนึ�ง และวนัที�
ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลคา่เกินอตัราส่วนที�กาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทราบภายในสามวนัทาํการนบัแตว่นัที�ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลคา่เกินอตัราส่วนที�กาํหนด พร้อมทั�งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าว
ไวที้�บริษทัจดัการเพื�อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
(20) ขอ้จาํกดัการลงทุนขา้งตน้จะไม่นาํมาบงัคบัใชใ้นกรณีที�ปรากฏเหตุตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุน” 
และบริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการเพื�อเลิกกองทุนตามหวัขอ้  
“การดาํเนินการของบริษทัจดัการเมื�อเลิกกองทุน”  
 
รายละเอียดกรณี Specific :  
 
1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเ่กินร้อยละ 15  
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเ่กินร้อยละ 5  
3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเ่กินร้อยละ 15  
4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเ่กินร้อยละ 20  
5. Individual fund limit : ลงทุนไมเ่กินร้อยละ 10  
6. Total fund limit : ลงทุนไมเ่กินร้อยละ 20  
 
3.7.2. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นในตา่งประเทศ :  

3.7.2 อตัราส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ 
 
(1) บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ้�งหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศตามขอ้ 3.6.2 (1) ซึ�งปัจจุบนัไดแ้ก่กองทุน SPDR 
Gold Trust เฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  
(2) บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นดงัต่อไปนี�  เพื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยไม่จาํกดัอตัราส่วน  
(ก) เงินฝากระยะสั�นหรือตราสารระยะสั�นที�เทียบเท่าเงินสด (near-cash) ในต่างประเทศ ตามขอ้ 3.6.2 (3)  
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(ข) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามขอ้ 3.6.2 (2) (ก) ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก ทั�งนี�  มูลคา่ของตรา
สารภาครัฐตา่งประเทศดงักล่าว เมื�อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลคา่ตราสารนั�นในแตล่ะรุ่น  
(3) บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งตราสารภาครัฐต่างประเทศที�นอกเหนือจากขอ้ 3.7.2 (2)(ข) เพื�อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุนได ้โดยมีมูลคา่รวมกนัทั�งสิ�นเมื�อคาํนวณเฉพาะผูอ้อกหรือผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนั�น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลคา่
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั�งนี�  ใหน้บัรวมกบัอตัราส่วนการลงทุนในประเทศดว้ย  
มูลคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ�ง ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลคา่ตราสารนั�นในแตล่ะรุ่น  
การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ�ง ใหน้บัตราสารตามวรรคหนึ�งและทรัพยสิ์นทุกประเภทที�ผูอ้อกหรือผูเ้ป็นคูส่ญัญา
รายดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั  
ผูค้ ํ�าประกนั หรือคูส่ญัญา ซึ�งกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นเหล่านั�นรวมในอตัราส่วนดงักล่าวดว้ย  
(4) บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งตราสารแห่งหนี�ตา่งประเทศตามขอ้ 3.6.2 (2)(ข) ที�บุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ�าประกนั หรือคูส่ญัญารายนั�น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
ทั�งนี�  ใหน้บัรวมกบัอตัราส่วนการลงทุนในประเทศดว้ย  
(5) บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นที�กลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ�า
ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลคา่รวมกนัทั�งสิ�นของกลุ่มกิจการนั�นไม่เกินอตัราอยา่งใด
อยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี�  แลว้แตอ่ตัราใดจะสูงกวา่  
(1) ร้อยละ 30 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นของกองทุน  
(2) อตัราที�คาํนวณไดจ้ากนํ� าหนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชี�วดั (benchmark) ของกองทุนนั�นรวมกบัร้อยละ 10 ของ
มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนนั�น ทั�งนี�  ตวัชี�วดัดงักล่าวตอ้งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันี ที�มีการเผยแพร่อยา่ง
กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั�น  
(6) การลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นที�บริษทัในกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน หากทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบที�ใชใ้นการคาํนวณตวัชี�วดั (benchmark) ของกองทุนนั�น บริษทัจดัการ
อาจลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยมีมูลคา่รวมกนัทั�งสิ�นเมื�อคาํนวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย หรือคูส่ญัญารายนั�น 
ไม่เกินอตัราที�คาํนวณไดจ้ากนํ� าหนกัของทรัพยสิ์นดงักล่าวในตวัชี�วดัรวมกบัร้อยละสิบของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุน ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�อตัราดงักล่าวสูงกวา่อตัราส่วนที�กาํหนดไวใ้น 3.7.2 (3)(4) แลว้แตก่รณี  
มิใหน้าํความในขอ้ 3.7.2 (3)(4) มาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหนึ�ง  
(7) การคาํนวณอตัราส่วนตามขอ้ 3.7.2(5)(6) บริษทัจดัการจะไม่นบัมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนตา่งประเทศที�กองทุน
ลงทุนหรือมีไวร้วมอยูใ่นอตัราส่วนดงักล่าว  
(8) ในการคาํนวณอตัราส่วนตาม ขอ้ 3.7.2 (3) (4) บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี�  รวมทั�งเงื�อนไขตาม
ขอ้ 3.7.2 (9) ดว้ย  
(ก) ในกรณีที�ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนั บริษทัจดัการจะคาํนวณอตัราส่วนที�ผู ้
ออกทรัพยสิ์นหรือผูที้�เป็นคูส่ญัญาดงักล่าว หรือคาํนวณอตัราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนั 
แลว้แตก่รณี ก็ได ้ 
(ข) ในกรณีที�ทรัพยสิ์นมีบุคคลมากกวา่หนึ�งรายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนั บริษทัจดัการจะ
เลือกคาํนวณอตัราส่วนที�ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนัรายใดรายหนึ�งก็ได ้ 
(9) การคาํนวณอตัราส่วนที�ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนัตามขอ้ 3.7.2(8) จะทาํไดต้อ่เมื�อบุคคล
ดงักล่าวไดท้าํการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั�งจาํนวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี�ยโดยไม่มีขอ้กาํหนดลบลา้ง
หรือจาํกดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั หรือคํ�าประกนัตน้เงินและดอกเบี�ยเตม็จาํนวนแบบไม่มีเงื�อนไข  
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(10) ในกรณีที�ตราสารแห่งหนี�  ในขณะที�ลงทุนหรือในขณะที�ไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลคา่ไม่เกินอตัราส่วนที�
กาํหนดในขา้งตน้ หากตอ่มา ตราสารแห่งหนี�นั�น มีมูลคา่เกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตจุากการถูกปรับลดอนัดบัความ
น่าเชื�อถือ บริษทัจดัการจะดาํเนินการแกไ้ขอตัราส่วนใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัที�มีการประกาศให้
ทราบถึงเหตุดงักล่าว เวน้แตใ่นกรณีที�มีเหตจุาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(11) ในกรณีที�ทรัพยสิ์นในขณะที�ลงทุนหรือในขณะที�ไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลคา่ไม่เกินอตัราส่วนที�กาํหนด
ในขา้งตน้ หากตอ่มามีมูลคา่เกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นอื�น บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซึ้�ง
ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ่ไปก็ได ้ 
บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบุชื�อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นตามวรรคหนึ�ง และวนัที�
ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลคา่เกินอตัราส่วนการลงทุนที�กาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชนข์อง
กองทุนรวม ทราบภายในสามวนัทาํการนบัแตว่นัที�ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลคา่เกินอตัราส่วนที�กาํหนด พร้อมทั�งจดัทาํสาํเนา
รายงานดงักล่าวไวที้�บริษทัจดัการเพื�อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
(12) ในกรณีที�การรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นอื�นเป็นผลใหก้องทุนเป็นผูถื้อหุน้ที�บริษทัใดเป็นผูอ้อก เพื�อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวม เมื�อรวมกนัทุกกองทุนที�บริษทัจดัการเป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทันั�น บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามประกาศที� สน. 24/2552 เรื�อง การลงทุนและการมี
ไวเ้พื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัที� 28 กรกฎาคม 2552 ดงันี� คือ  
(ก) ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศที�กาํหนดบริษทัจดัการจะสามารถรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นอื�นได ้ 
(ข) งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จาํนวนที�เกินอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว เวน้แตก่รณีที�มีเหตุจาํเป็นและสมควร
โดยไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน และ  
 
(ค) กรณีที�เป็นหุน้ของบริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซึ�งหุน้ของบริษทัดงักล่าว  
เป็นผลใหก้องทุนไดม้า หรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทันั�นจนถึงหรือขา้มจุดที�ตอ้งทาํคาํเสนอซื�อ บริษทัจดัการตอ้ง
ดาํเนินการเพื�อใหไ้ดรั้บการยกเวน้การทาํคาํเสนอซื�อโดยการลดสดัส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอาํนาจควบคุม หรือยื�น
คาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซื�อ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงื�อนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ ทั�งนี�  การลดสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าว บริษทัจดัการจะ
ลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุน้ของบริษทัจดทะเบียนที�แตล่ะกองทุนไดม้าจากการรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นอื�น  
(13) ในกรณีที�ทรัพยสิ์นในขณะที�ลงทุนหรือในขณะที�ไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลคา่ไม่เกินอตัราส่วนที�กาํหนด
ในขา้งตน้ หากตอ่มามีมูลคา่เกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 3.7.2 (10) (11) และ(12) และการเกิน
อตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดท้รัพยสิ์นมาเพิ�มเติม บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นดงักล่าว
ตอ่ไปก็ได ้ 
บริษทัจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบุชื�อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นตามวรรคหนึ�ง และวนัที�
ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลคา่เกินอตัราส่วนที�กาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทราบภายในสามวนัทาํการนบัแตว่นัที�ทรัพยสิ์นนั�นมีมูลคา่เกินอตัราส่วนที�กาํหนด พร้อมทั�งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าว
ไวที้�บริษทัจดัการเพื�อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
(14) ขอ้จาํกดัการลงทุนทั�งหมด ขา้งตน้จะไม่นาํมาบงัคบัใชใ้นกรณีที�ปรากฏเหตุตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการ
กองทุนรวม” และบริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการเพื�อเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การดาํเนินการของบริษทัจดัการ เมื�อเลิก
โครงการจดัการกองทุนรวม”  
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4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  
 
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั� ง โดยจ่ายในอตัราไม่เกินร้อยละ 100 ของกาํไรสะสมหรือการเพิ�มขึ�น
ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานประจาํแต่ละงวดบญัชี ทั�งนี�  ตามที�บริษทัจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่เหมาะสม 
อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ�มขึ�นในงวดบญัชีที�มีการ
จ่ายเงินปันผลนั�น ทั�งนี�  หากสาํนกังานแกไ้ขประกาศในเรื�องที�เกี�ยวกบัเงินปันผลเป็นอยา่งอื�น บริษทัจดัการอาจจะแกไ้ข
นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหมี้เงื�อนไขเป็นไปตามประกาศที�แกไ้ข โดยถือวา่ไดรั้บมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  
 
5. การรับชําระหนี5เพื�อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื�น :  

5. การรับชาํระหนี� เพื�อกองทุนรวมดว้ยทรัพยสิ์นอื�น :  
 
หากมีการผิดนดัชาํระหนี�หรือมีพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี�หรือลูกหนี�ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาํระหนี�ได ้บริษทัจดัการจะรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นอื�นทั�งที�เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื�อกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีที�ผูอ้อกตราสาร
แห่งหนี�หรือลูกหนี�ตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชาํระหนี�  ดงันี�   
 
5.1 กรณีที�บริษทัจดัการไดบ้นัทึกมูลคา่ตราสารแห่งหนี�หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 
5.1.1 เมื�อมีการบนัทึกมูลคา่ตราสารแห่งหนี�หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผู ้
ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที�บริษทัจดัการไดบ้นัทึกมูลคา่ตราสารแห่งหนี�หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนยเ์ป็นผูมี้สิทธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการรับชาํระหนี�   
5.1.2 เมื�อไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับชาํระหนี�  บริษทัจดัการจะไม่นาํทรัพยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นที�
ไดจ้ากการรับชาํระหนี�  มารวมคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจาํหน่ายทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการรับ
ชาํระหนี�ในโอกาสแรกที�สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั เวน้แตก่รณีที�ผูถื้อ
หน่วยลงทุนที�มีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการรับชาํระหนี�ตกลงรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวแทน
เงิน ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหวา่งที�บริษทัจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการรับชาํระหนี�  บริษทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพยสิ์นนั�นได ้และในกรณีที�มีคา่ใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากเงินสาํรองรายไดห้รือ
ผลประโยชนที์�ไดจ้ากการบริหารทรัพยสิ์นนั�น  
5.1.3 เมื�อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นอื�นในแตล่ะครั� ง บริษทัจดัการจะเฉลี�ยเงินได้
สุทธิจากทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการรับชาํระหนี� คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีสิทธิในเงินไดสุ้ทธินั�นภายใน 45 วนันบัตั�งแต่
วนัถดัจากวนัที�มีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี�ยวกบัการเฉลี�ยเงินคืนไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนัทาํการนบัตั�งแตว่นัถดัจากวนัที�บริษทัจดัการไดเ้ฉลี�ยเงินคืน เวน้แตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนั
ระยะเวลาการเฉลี�ยเงินคืนเป็นอยา่งอื�น  
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ในการเฉลี�ยเงินคืนแตล่ะครั� งตามขอ้ 5.1.3 หากบริษทัจดัการมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นที�ไดจ้าก
การรับชาํระหนี�ไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ่้ายในการเฉลี�ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจนาํเงินไดสุ้ทธิ
ดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที�การเฉลี�ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ่้ายก็ได ้ทั�งนี�  หากไดมี้
การจาํหน่ายทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการรับชาํระหนี�จนครบถว้นและปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธินั�นไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ่้ายในการ
เฉลี�ยเงินคืน บริษทัจดัการอาจนาํเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมูลคา่ทรัพยสิ์นของกองทุนก็ได ้
5.1.4 เมื�อมีการบนัทึกมูลคา่ตราสารแห่งหนี�หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฎวา่กองทุนรวมไดรั้บชาํระหนี�
ตามตราสารแห่งหนี�หรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นเงิน บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามความในขอ้ 5.1.3 โดยอนุโลม  
 
5.2 กรณีที�บริษทัจดัการไม่ไดบ้นัทึกมูลคา่ตราสารแห่งหนี�หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 
5.2.1 ก่อนการรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์นอื�นที�มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครั� ง บริษทัจดัการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมติเสียงขา้งมากซึ�งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด หรือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์ 
โดยผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนั�นการรับชาํระหนี�ดว้ยทรัพยสิ์น
ดงักล่าวเป็นประโยชน์ตอ่ผูถื้อหน่วยลงทุนมากกวา่การถือหรือมีไวซึ้�งตราสารแห่งหนี�หรือสิทธิเรียกร้องนั�น  
ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�ง บริษทัจดัการจะระบุรายละเอียด
เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�กองทุนรวมจะไดจ้ากการรับชาํระหนี�  มูลคา่ของทรัพยสิ์น ประมาณการคา่ใชจ่้าย พร้อมเหตุผลและ
ความจาํเป็นในการรับชาํระหนี�   
5.2.2 เมื�อไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับชาํระหนี�  บริษทัจดัการจะนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวมารวมคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรัพยสิ์นนั�นเพื�อใชใ้นการคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�สามาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และจะดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวดงันี�   
(1) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทที�กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษทัจดัการอาจมีไวซึ้�งทรัพยสิ์นดงักล่าว
ตอ่ไปเพื�อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทที�กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษทัจดัการจะจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว
ในโอกาสแรกที�สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในระหวา่งที�บริษทัจดัการ
ยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว บริษทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นดงักล่าว  
ในกรณีที�มีคา่ใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
 
5.3 ในกรณีที�มีพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี�หรือลูกหนี�ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาํระหนี�ได ้บริษทัจดัการ
จะดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยทุกรายที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัที�มีพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี�
หรือลูกหนี�ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาํระหนี�ได ้เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอื�นที�ไดจ้ากการรับชาํระ
หนี� ก็ได ้ทั�งนี�  ในการดาํเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการไม่ตอ้งนาํตราสารแห่งหนี�หรือสิทธิเรียกร้องนั�นมารวมคาํนวณ
มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

 
6. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที�เกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
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6.1. ชื�อที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื�อ : กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), ธ.  
ที�อยู ่: เลขที� 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์0 2230 2240-1  
6.2. เงื�อนไขการเปลี�ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บริษทัจดัการจะเปลี�ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งหรือทั�งหมดดงัตอ่ไปนี�  ทั�งนี�  โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
6.2.1. เมื�อบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึ�ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแตง่ตั�งผูดู้แล
ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหนึ�งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  
6.2.2. มีคาํสั�งศาลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย 
6.2.3. ในกรณีที�บริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่ปฏิบติัตามหนา้ที�และความรับผิดชอบที�ตกลงไว ้
ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษทัจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแตง่ตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหนึ�ง
ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
6.2.4. ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณี
อื�นใดอนัจะมีผลใหบ้ริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที�จะแกไ้ขเปลี�ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบั
ประกาศ คาํสั�ง ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั�งนี�  เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ�มภาระหนา้ที�แก่
ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ที�ดงักล่าวตอ่ไป ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก
สญัญาแตง่ตั�งผูดู้แลผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษทัจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 90 วนั ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ�งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่กึ�งหนึ�งของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกร้องใหมี้การเปลี�ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน ์ 
6.2.5. ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื�อง คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมในภายหลงั บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นบั
แตว่นัที�บริษทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแตว่นัที�แกไ้ขเสร็จสิ�น ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้าํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน
ระยะเวลาที�กาํหนดดงักล่าว บริษทัจดัการจะดาํเนินการขออนุญาตเปลี�ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ตอ่สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที�ครบกาํหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื�อไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษทัจดัการจะแตง่ตั�งผูดู้แลผลประโยชน์อื�นแทนผูดู้แลผลประโยชนเ์ดิมโดยพลนั  
6.2.6. ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์นาํขอ้มูลตา่ง ๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มูลอื�นที�เกี�ยวขอ้งไปเปิดเผย 
หรือใชใ้นทางที�ก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่กองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง 
บริษทัจดัการสามารถบอกเลิกสัญญาแตง่ตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที  
เนื�องจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ 
ดงันั�น ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที�ลงตามขอ้ 6.2 ผูดู้แลผลประโยชนน์ั�นจะตอ้งทาํหนา้ที�ผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุนตอ่ไปอยา่งสมบูรณ์จนกวา่การโอนทรัพยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั�งหมดของกองทุนนั�น ตลอดจนถึงการ
ดาํเนินการอื�นใดที�จาํเป็นเพื�อใหก้ารโอนทรัพยสิ์นและเอกสารทั�งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ราย
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ใหม่จะเสร็จสิ�น และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาํหนา้ที�ไดท้นัที หรือปฏิบติัตามคาํสั�งของบริษทัจดัการ ทั�งนี�  
ตอ้งไม่ขดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต.  
 
6.3. สถานที�เก็บรักษาทรัพยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) เลขที� 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท ์0 2230 2240-1 และหรือ  
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200  
และที�ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในตา่งประเทศ  
 
7. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

ชื�อ : นาย พิชยั ดชัณาภิรมย ์ 
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 
2587 8080  

ชื�อ : น.ส. จนัทรา วอ่งศรีอุดมพร  
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 
2587 8080  

ชื�อ : นาย พจน์ อศัวสนัติชยั  
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 
2587 8080  

หรือบุคคลอื�นที�ไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
8. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื�อ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที�อยู ่: ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย ์ชั�น 18 เลขที� 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด ์รามาไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)  
ถนนพระราม 9 เเขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท ์0 2470 1976-83 
 
หรือบุคคลอื�นที�ไดรั้บอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทัจดัการจะแจง้
ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
9. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดัจาํหน่าย :  
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ชื�อ :  
ที�อยู ่:  

บริษทัจดัการอาจแตง่ตั�งหรือยกเลิกการแตง่ตั�งผูจ้ดัจาํหน่ายได ้โดยบริษทัจดัการจะแจง้การแตง่ตั�งหรือยกเลิกการแตง่ตั�ง
ผูจ้ดัจาํหน่ายให ้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั� ง  
 
10. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื5อคนื :  

ชื�อ : กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธ.  
ที�อยู ่: 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์0 2888 8888  
และสาขาตา่ง ๆ ทั�วประเทศ  

บริษทัจดัการอาจแตง่ตั�งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนเพิ�มเติมหรือยก เลิกการแตง่ตั�งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อ
คืนในภายหลงั โดยบริษทัจดัการจะแจง้การแตง่ตั�งหรือยกเลิกการแตง่ตั�งผูส้นบัสนุนการขาย หรือรับซื�อคืนใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั� ง ในกรณีของการแตง่ตั�งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนเพิ�มเติม ผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรับซื�อคืนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบ
เพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนของกองทุน โดยผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนที�ไดรั้บการแตง่ตั�ง
จะตอ้งปฏิบติังาน ไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนที�ปฏิบติั หนา้ที�อยูก่่อนแลว้  
 
11. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที�ปรึกษาการลงทุน :  

ชื�อ :  
ที�อยู ่:  
 
หมายเหตุ :  

 
12. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที�ปรึกษากองทุน :  

 
หมายเหตุ :  

 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั5งแรก :  
 
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั� งแรก :  

- บริษทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรื�อรับซื�อคืน 
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั� งแรก :  
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บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนทั�วไปในราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขาย
ครั� งแรกที�ระบุในหนงัสือชี�ชวน โดยบริษทัจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืน
หน่วยลงทุน ทั�งนี�  หากมีการสั�งซื�อหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนสิ�นสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษทั
จดัการสามารถจะปิดการเสนอขาย โดยปิดประกาศที�สาํนกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืน
หน่วยลงทุน  
13.1. วธีิการขอรับหนงัสือชี�ชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  
ผูส้นใจสั�งซื�อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนงัสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญัที�ผูล้งทุนควรทราบและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการสั�งซื�อหน่วยลงทุนไดที้�บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการในระยะเวลา
เสนอขายครั� งแรก  
สาํหรับผูล้งทุนที�ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความตา่ง ๆ ในคาํขอเปิด
บญัชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน  
13.2. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
13.2.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ�งลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
13.2.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สาํเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) สาํเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  
(3) ตวัอยา่งลายมือชื�อผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื�อนไขการลงนาม  
(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ซึ�งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
หรือเอกสารอื�นใดที�บริษทัจดัการอาจกาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต  
13.3. วธีิการสั�งซื�อหน่วยลงทุน  
ผูส้นใจสั�งซื�อหน่วยลงทุนสามารถสั�งซื�อหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อ
คืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความตา่ง ๆ ในคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนเพื�อแสดงความจาํนงในการสั�งซื�อ
หน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดตา่ง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  
13.4. การรับชาํระและการเก็บรักษาเงินคา่ซื�อหน่วยลงทุน  
ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนตอ้งชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด 
หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสั�งจ่ายเงินหรือวธีิอื�นใด โดยในกรณีที�สั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นบริษทัจดัการ  
ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายเพื�อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื�อกองทุน บลจ. 
กสิกรไทย" ที�บริษทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารยโูอบี 
จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี�แบงก ์
กรณีที�สั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่น บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสั�ง
จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวธีิอื�นใดที�ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย
เพื�อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "กองทุนเปิดเค โกลด"์  
กรณีที�สั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนรายอื�น ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็น
เงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสั�งจ่ายเงิน หรือวธีิอื�นใด โดยผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายเพื�อเขา้บญัชีเงิน



กองทุนเปิดเค โกลด ์ 24

ฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื�อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที�บริษทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย  
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี�แบงก ์
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปรับปรุงเปลี�ยนแปลงขอ้มูลเกี�ยวกบับญัชีรับชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือ
วา่ปฏิบติัผดิไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  
กรณีที�ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนชาํระคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื�นใดที�มิใช่เงินสด ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัที�ให้
บริษทัจดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัทาํการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย  
13.5. เงื�อนไขการขายหน่วยลงทุน  
การสั�งซื�อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนไดรั้บเงินคา่
สั�งซื�อหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื�อใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ั�งซื�อหน่วย
ลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนนั�นได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
ในการสั�งซื�อหน่วยลงทุน เมื�อผูส้นใจสั�งซื�อหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะสั�งซื�อตั�งแต ่30,000,000 บาท (สามสิบลา้น
บาทถว้น) ขึ�นไปตอ่การสั�งซื�อหน่วยลงทุนในแตล่ะครั� ง ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งรายงานให้
บริษทัจดัการทราบในทนัทีก่อน  
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือ
หน่วยลงทุนเกินกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด หรือในกรณีที�บริษทัจดัการได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่การสั�งซื�อหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบตอ่ชื�อเสียงหรือตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริษทัจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตตอ่การลงทุนของกองทุนหรือตอ่ผูถื้อหน่วยลงทุน  
ในการชาํระคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนทั�งจาํนวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อ
หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื�นที�บริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ เพื�อซื�อหน่วยลงทุนของ
กองทุน บริษทัจดัการอาจดาํเนินการใหมี้การหกักลบกนัได ้ 
13.6. วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุน  
หลงัจากสิ�นสุดระยะเวลาเสนอขายครั� งแรกหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั�งซื�อ
หน่วยลงทุน โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินที�ไดรั้บชาํระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั� งแรกโดยจาํนวนหน่วย
ลงทุนที�ไดรั้บจดัสรรจะคาํนวณเป็นทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที� 5 ทิ�ง  
กรณีที�ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนชาํระคา่สั�งซื�อเป็นเช็ค ดราฟต ์คาํสั�งจ่ายเงิน หรือวธีิอื�นใด บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุน เมื�อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจาก
เช็ค ดราฟต ์คาํสั�งจ่ายเงิน หรือวธีิการอื�นใดไดเ้รียบร้อยแลว้และวนัที�บริษทัจดัการไดรั้บเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุน
ดงักล่าวตอ้งเป็นวนัที�อยูใ่นระหวา่งระยะเวลาเสนอขาย  
ในกรณีที�จาํนวนเงินที�ระบุในคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินที�บริษทัจดัการไดรั้บชาํระบริษทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินที�ไดรั้บชาํระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีที�มีการสั�งซื�อหน่วยลงทุนเกินกวา่มูลคา่โครงการที�จดทะเบียนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทัจดัการ
จะจดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหนึ�งและวรรคสองของขอ้นี�  โดยใชห้ลกัการ "สั�งซื�อก่อนไดก่้อน" ตามวนัและ
เวลาที�ไดรั้บคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน ในกรณีสั�งซื�อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอตอ่การจดัสรร 
บริษทัจดัการจะจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที�สั�งซื�อ 
(Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนพร้อมกนันั�น  
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที�บริษทัจดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่การ
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จดัสรรในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบตอ่ชื�อเสียง หรือตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทัจดัการ หรือมี
ผลกระทบตอ่การลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้  
13.7. การคืนเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุน  
เมื�อสิ�นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั� งแรกแลว้หากปรากฏวา่บริษทัจดัการไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูที้�
ไดรั้บการเสนอขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือจาํหน่ายหน่วยลงทุนไดมี้มูลคา่นอ้ยกวา่ 50,000,000.00 บาท (หา้สิบ
ลา้นบาทถว้น) หรือในกรณีที�มีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกวา่หนึ�งในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด บริษทัจดัการจะยติุการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินคา่สั�งซื�อหน่วย
ลงทุนและผลประโยชนใ์ด ๆ ที�เกิดขึ�นจากเงินที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั�งซื�อ โดยการโอนเงิน
หรือชาํระเป็นเช็คตามที�ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นบัตั�งแตว่นัถดัจากวนัสิ�นสุด
ระยะเวลาเสนอขาย หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลา
ดงักล่าวไดอ้นัเนื�องมาจากความผดิพลาดของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบี�ยในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 7.50 
ตอ่ปี นบัตั�งแตว่นัถดัจากวนัที�ครบกาํหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนดว้ย ทั�งนี�  เวน้แตส่าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนั หรือสั�งการเป็นอยา่งอื�น  
ในกรณีที�ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื�นนอกเหนือจากกรณี
ขา้งตน้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการคืนเงินส่วนที�ไม่ไดรั้บการจดัสรรพร้อมผลประโยชน ์ใด ๆ ที�เกิดขึ�น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผู ้
สั�งซื�อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามที�ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน
นบัตั�งแตว่นัถดัจากวนัสิ�นสุดระยะเวลาเสนอขาย  
 
14. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั5งแรก :  
 
ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั� งแรก :  

- บริษทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรื�อรับซื�อคืน 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั� งแรก :  

14.1. วธีิการขอรับหนงัสือชี�ชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  
ผูส้นใจสั�งซื�อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนงัสือชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน และเอกสารที�
เกี�ยวขอ้งที�บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
สาํหรับผูล้งทุนที�ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความตา่ง ๆ ในคาํขอเปิด
บญัชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน  
14.2. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
1) กรณีบุคคลธรรมดา  
สาํเนาบตัรประชาชนซึ�งลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
หรือเอกสารอื�นใดที�บริษทัจดัการอาจกาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต 
2) กรณีนิติบุคคล  
ก) สาํเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ 
ข) สาํเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  
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ค) ตวัอยา่งลายมือชื�อผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื�อนไขการลงนาม  
ง) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล  
หรือเอกสารอื�นใดที�บริษทัจดัการอาจกาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต 
14.3. วธีิการสั�งซื�อหน่วยลงทุน  
14.3.1. บริษทัจดัการ  
ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสั�งซื�อหน่วยลงทุนและสั�งซื�อหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษทัจดัการ 
โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความตา่ง ๆ ในคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนเพื�อแสดงความจาํนงในการซื�อหน่วยลงทุน  
การสั�งซื�อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อบริษทัจดัการไดรั้บเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุน
แลว้เพื�อใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั�งซื�อจะไม่สามารถยกเลิกคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนนั�นได ้เวน้แตไ่ดรั้บ
อนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
14.3.2. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสั�งซื�อหน่วยลงทุนและสั�งซื�อหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบัผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความตา่ง ๆ ในคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนเพื�อแสดงความจาํนง
ในการซื�อหน่วยลงทุน  
การสั�งซื�อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนไดรั้บเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุน
และไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื�อใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั�งซื�อจะไม่สามารถยกเลิกคาํสั�งซื�อ
หน่วยลงทุนนั�นได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
14.3.3. เอทีเอม็ (ATM)  
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นระบบเอทีเอม็ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใชบ้ริการซื�อ
ขายหน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบติัตามเงื�อนไขที�บริษทัจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการดงักล่าว  
คาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นเอทีเอม็จะสมบูรณ์ตอ่เมื�อผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสั�งซื�อและบริษทัจดัการไดรั้บเงินคา่
สั�งซื�อหน่วยลงทุนแลว้ เพื�อบริษทัจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํ
สั�งซื�อหน่วยลงทุนนั�นได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบเอทีเอม็จนเป็นเหตบุริษทัจดัการจะไม่สามารถรับเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุน
ดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้ใหถื้อวา่ยงัไม่มีการทาํรายการการสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นเอทีเอม็นั�น  
14.3.4. ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-banking)  
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามใน
คาํขอใชบ้ริการซื�อขายหน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบติัตามเงื�อนไขที�บริษทัจดัการระบุไวใ้นคาํขอใช้
บริการดงักล่าว  
คาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัทจ์ะสมบูรณ์ตอ่เมื�อผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสั�งซื�อและ
บริษทัจดัการไดรั้บเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนแลว้ เพื�อบริษทัจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วย
ลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนนั�นได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบบริการธนาคารทางโทรศพัทจ์นเป็นเหตุบริษทัจดัการจะไม่สามารถรับเงินคา่
สั�งซื�อหน่วยลงทุนดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้ใหถื้อวา่ยงัไม่มีการทาํรายการการสั�งซื�อหน่วยลงทุน
ผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัทน์ั�น  
14.3.5. ไปรษณีย ์ 
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นไปรษณียล์งทะเบียนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�
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บริษทัจดัการกาํหนด  
คาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนที�ส่งมายงับริษทัจดัการผา่นไปรษณียล์งทะเบียนนั�นจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อบริษทัจดัการไดรั้บเงินคา่
สั�งซื�อหน่วยลงทุนแลว้ เพื�อบริษทัจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํ
สั�งซื�อหน่วยลงทุนนั�นได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะทาํรายการขาย
หน่วยลงทุนตามคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนที�ไดรั้บทางไปรษณียล์งทะเบียนในวนัทาํการถดัจากวนัที�บริษทัจดัการไดรั้บคาํสั�ง
ซื�อหน่วยลงทุนและไดรั้บเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแลว้  
ทั�งนี�  ก่อนเริ�มใหบ้ริการ บริษทัจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที�สาํนกังานของบริษทั
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน และจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
14.3.6. อินเทอร์เน็ต (Internet)  
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นอินเทอร์เน็ต โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใชบ้ริการซื�อขาย
หน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบติัตามเงื�อนไขที�บริษทัจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการดงักล่าว  
คาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสั�งซื�อและบริษทัจดัการไดรั้บเงิน
คา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนแลว้ เพื�อบริษทัจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก
คาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนนั�นได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตบุริษทัจดัการจะไม่สามารถรับเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุน
ดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนไดใ้หถื้อวา่ยงัไม่มีการทาํรายการการสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นอินเทอร์เน็ตนั�น  
14.3.7. โทรสาร 
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใชบ้ริการซื�อขาย
หน่วยลงทุนทางโทรสารและปฏิบติัตามเงื�อนไขที�บริษทัจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการดงักล่าว  
คาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนที�ส่งมายงับริษทัจดัการทางโทรสารนั�นจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อบริษทัจดัการไดรั้บคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน
และเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิก
คาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนนั�นได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
14.3.8. การซื�อหน่วยลงทุนแบบสมํ�าเสมอ (Saving Plan)  
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารหรือโดยวธีิการอื�นใดที�บริษทัจดัการ
กาํหนดขึ�นเพื�อซื�อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นประจาํตามช่วงระยะเวลา (การสั�งซื�อหน่วยลงทุนแบบสมํ�าเสมอ) ทั�งนี�  
ตามเงื�อนไข วธีิการ และมูลคา่ซื�อหน่วยลงทุนขั�นตํ�าที�บริษทัจดัการจะกาํหนดขึ�นตอ่ไป และบริษทัจดัการจะระบุเงื�อนไข
ดงักล่าวไวใ้นคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนแบบสมํ�าเสมอ ผูส้ั�งซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนอาจสั�งซื�อหน่วยลงทุนอยา่งสมํ�าเสมอ
โดยลงนามในคาํขอใชบ้ริการไดที้�บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
คาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนแบบสมํ�าเสมอจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อบริษทัจดัการไดรั้บเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขาย
หน่วยลงทุนแลว้ เพื�อบริษทัจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนไดแ้ละผูส้ั�งซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนนั�นได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
14.3.9. สื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใด  
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใช้
บริการซื�อขายหน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบติัตามเงื�อนไขที�บริษทัจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการ
ดงักล่าว  
คาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนทางสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสั�งซื�อและบริษทั
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จดัการไดรั้บเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนแลว้ เพื�อบริษทัจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะ
ไม่สามารถยกเลิกคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนนั�นได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของสื�ออิเลก็ทรอนิกส์จนเป็นเหตุบริษทัจดัการจะไม่สามารถรับเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุน
ดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนไดใ้หถื้อวา่ยงัไม่มีการทาํรายการการสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นสื�อ
อิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดนั�น  
ทั�งนี�  ก่อนเริ�มใหบ้ริการ บริษทัจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที�สาํนกังานของบริษทั
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน และจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
14.4. การรับชาํระและการเก็บรักษาเงินคา่ซื�อหน่วยลงทุน  
14.4.1. บริษทัจดัการ  
เมื�อผูส้นใจสั�งซื�อกรอกรายละเอียดในคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน ผูส้ั�งซื�อตอ้งชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนที�ระบุไว้
ในคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด หรือชาํระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื�นเฉพาะสาํนกัหกั
บญัชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต ์ตั�วแลกเงิน คาํสั�งจ่ายเงินหรือวธีิอื�นใดที�บริษทัจดัการยอมรับ โดยในกรณีที�ชาํระคา่สั�งซื�อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ 
ตั�วแลกเงิน หรือคาํสั�งจ่ายเงิน ผูส้ั�งซื�อตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายเพื�อเขา้บญัชีกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซื�อกองทุน 
บลจ. กสิกรไทย” ที�บริษทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี�แบงก ์
14.4.2. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
กรณีสั�งซื�อผา่น บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ั�งซื�อตอ้งชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อหน่วย
ลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด หรือชาํระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื�นเฉพาะสาํนกัหกับญัชี
กรุงเทพมหานคร ดราฟต ์คาํสั�งจ่ายเงิน หรือวธีิอื�นใดที�ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนยอมรับ โดยใน
กรณีที�ชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือคาํสั�งจ่ายเงิน ผูส้ั�งซื�อตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายเพื�อเขา้บญัชีเงินฝาก
กระแสรายวนัในนาม “กองทุนเปิดเค โกลด”์  
กรณีสั�งซื�อผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนรายอื�น ผูส้ั�งซื�อตอ้งชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวน
ที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด หรือชาํระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื�นเฉพาะ
สาํนกัหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต ์คาํสั�งจ่ายเงิน หรือวธีิอื�นใด ที�ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน
ยอมรับ โดยในกรณีที�ชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือคาํสั�งจ่ายเงิน ผูส้ั�งซื�อตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายเพื�อ
เขา้บญัชีกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซื�อกองทุน บลจ. กสิกรไทย” ที�บริษทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกร
ไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี�แบงก ์ 
เมื�อบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนอื�นที�มิใช่ บมจ. ธนาคาร 
กสิกรไทย ไดท้าํรายการตามคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนแลว้ จะนาํเงินที�ผูล้งทุนชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนดงักล่าวเขา้บญัชีเงิน
ฝากกระแสรายวนัในนาม “กองทุนเปิดเค โกลด”์  
14.4.3. เอทีเอม็ (ATM)  
เมื�อผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซื�อหน่วยลงทุนผา่นเอทีเอม็ ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากในจาํนวนที�ผู ้
ถือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นการทาํรายการแตล่ะครั� ง และโอนเงินจาํนวนดงักล่าวมายงับญัชีที�บริษทัจดัการกาํหนดขึ�น  



กองทุนเปิดเค โกลด ์ 29

14.4.4. ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-banking)  
เมื�อผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซื�อหน่วยลงทุนผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินใน
บญัชีเงินฝากในจาํนวนที�ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นการทาํรายการแตล่ะครั� ง และโอนเงินจาํนวนดงักล่าวมายงับญัชีที�
บริษทัจดัการกาํหนดขึ�น  
14.4.5. ไปรษณีย ์ 
เมื�อผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนและส่งใหบ้ริษทัจดัการผา่นไปรษณียล์งทะเบียน ผูถื้อ
หน่วยลงทุนตอ้งชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเช็ค ดราฟต ์ตั�ว
แลกเงิน คาํสั�งจ่ายเงินหรือวธีิอื�นใดที�บริษทัจดัการยอมรับ โดยในกรณีที�ชาํระคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตั�ว
แลกเงิน หรือคาํสั�งจ่ายเงิน ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายเพื�อเขา้บญัชีที�บริษทัจดัการกาํหนดขึ�น  
14.4.6. อินเทอร์เน็ต (Internet)  
เมื�อผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซื�อหน่วยลงทุนผา่นอินเทอร์เน็ต ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากในจาํนวน
เงินที�ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นการทาํรายการแตล่ะครั� ง และโอนเงินจาํนวนดงักล่าวมายงับญัชีที�บริษทัจดัการกาํหนด
ขึ�น  
14.4.7. โทรสาร 
เมื�อผูส้นใจสั�งซื�อกรอกรายละเอียดในคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนและส่งบริษทัจดัการจะผา่นโทรสาร  
ผูส้ั�งซื�อตอ้งชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน โดยชาํระเขา้บญัชีเงินฝากกระแส
รายวนัในนาม "บญัชีจองซื�อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที�บริษทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี�แบงกแ์ละส่งหลกัฐานการชาํระคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนไปยงับริษทัจดัการ
พร้อมคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน 
14.4.8. การซื�อหน่วยลงทุนแบบสมํ�าเสมอ (Saving Plan)  
สาํหรับผูส้ั�งซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที�ใชบ้ริการสั�งซื�อหน่วยลงทุนอยา่งสมํ�าเสมอดว้ยวธีิหกับญัชีเงินฝากธนาคาร 
ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากตามจาํนวนที�ผูส้ั�งซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน
แบบสมํ�าเสมอ ตามระยะเวลาที�กาํหนด และโอนเงินจาํนวนดงักล่าวมายงับญัชีที�บริษทัจดัการกาํหนดขึ�น  
สาํหรับผูส้ั�งซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที�ใชบ้ริการสั�งซื�อหน่วยลงทุนอยา่งสมํ�าเสมอดว้ยวธีิการอื�นใดที�บริษทัจดัการ
กาํหนดขึ�นนั�น ผูส้ั�งซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อหน่วย
ลงทุนแบบสมํ�าเสมอตามระยะเวลาที�กาํหนด โดยชาํระเป็นเงินสด หรือชาํระเป็นเช็ค ดราฟต ์ตั�วแลกเงิน คาํสั�งจ่ายเงิน
หรือวธีิอื�นใดที�บริษทัจดัการยอมรับ โดยในกรณีที�ชาํระคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตั�วแลกเงิน หรือคาํสั�ง
จ่ายเงิน ตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายเพื�อเขา้บญัชีที�บริษทัจดัการกาํหนดขึ�น  
14.4.9. สื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใด 
เมื�อผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซื�อหน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใด ธนาคารหรือผูใ้หบ้ริการจะดาํเนินการหกั
เงินในบญัชีเงินฝากในจาํนวนเงินที�ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นการทาํรายการแตล่ะครั� ง และโอนเงินจาํนวนดงักล่าว
มายงับญัชีที�บริษทัจดัการกาํหนดขึ�น 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปรับปรุงเปลี�ยนแปลงขอ้มูลเกี�ยวกบับญัชีรับชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนตามที�
ระบุในขอ้ 14.4 โดยไม่ถือวา่ปฏิบติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะแสดง
ขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัในหนงัสือชี�ชวนส่วนสรุปสาระสาํคญัที�จะทาํขึ�นในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี 
14.5. การจดัสรรหน่วยลงทุน  
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บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั�งซื�อ โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินที�ไดรั้บชาํระหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน 
ณ สิ�นวนัที�บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนไดรั้บชาํระเงินคา่ซื�อหน่วยลงทุนเตม็จาํนวน  
จาํนวนหน่วยลงทุนที�ไดรั้บจดัสรรจะคาํนวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตาํแหน่งและใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยมตาํแหน่งที� 
4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที� 5 ทิ�ง  
กรณีที�ผูส้ั�งซื�อชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตั�วแลกเงิน คาํสั�งจ่ายเงิน หรือวธีิอื�นใด บริษทัจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั�งซื�อ โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัที�บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืน
หน่วยลงทุนไดรั้บคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนและรับชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุน รวมถึงไดท้าํรายการซื�อหน่วยลงทุนนั�นแลว้  
บริษทัจดัการจะเพิ�มจาํนวนหน่วยลงทุนที�ไดรั้บการจดัสรรแลว้ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในวนัทาํการถดั
จากวนัทาํการที�คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ตาม กรณีที�ผูส้ั�งซื�อชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตั�ว
แลกเงิน คาํสั�งจ่ายเงิน หรือวธีิอื�นใด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ�นเมื�อบริษทัจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์
ตั�วแลกเงิน คาํสั�งจ่ายเงินหรือวธีิอื�นใดไดเ้รียบร้อยแลว้ ในกรณีที�บริษทัจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์
ตั�วแลกเงิน คาํสั�งจ่ายเงินหรือวธีิอื�นใดไดไ้ม่วา่จะดว้ยเหตใุดก็ตาม บริษทัจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที�จดัสรร
แลว้ 
ในกรณีที�จาํนวนเงินที�ระบุในใบคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินที�บริษทัจดัการไดรั้บชาํระ บริษทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินที�ไดรั้บชาํระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีที�การสั�งซื�อมีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที�จดทะเบียนกบัสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าที�สามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ั�งซื�อตามสดัส่วนจาํนวน
หน่วยลงทุนที�สั�งซื�อ  
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที�บริษทัจดัการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่การ
จดัสรรในกรณีดงักล่าว จะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วย
ลงทุนเวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที�ของบริษทัจดัการ หรือมีผลกระทบตอ่การลงทุนของกองทุนหรือตอ่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
หรือตอ่ชื�อเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั�งซื�อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหนา้ 
14.6. การคืนเงินคา่ซื�อหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการจะดาํเนินการคืนเงินพร้อมดอกเบี�ย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั�งซื�อ ในกรณีที�ผูส้ั�งซื�อไม่ไดรั้บการจดัสรรไม่วา่ทั�งหมด
หรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามที�ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันบั
จากวนัที�บริษทัจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัที�ยติุโครงการแลว้แตก่รณี  
14.7. เงื�อนไขการขายหน่วยลงทุน  
ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนสามารถสั�งซื�อหน่วยลงทุน โดยมีมูลคา่ขั�นตํ�าในการสั�งซื�อตามที�ระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการใหท้าํรายการสั�งซื�อหน่วยลงทุนโดยมีมูลคา่ขั�นตํ�านอ้ยกวา่ที�ระบุไวใ้นโครงการได ้โดย
ขึ�นอยูก่บัดุลพินิจของบริษทัจดัการ 
การสั�งซื�อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนไดรั้บเงินคา่ซื�อ
หน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื�อใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูจ้องซื�อจะไม่สามารถ
ยกเลิกคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนไดเ้วน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
เมื�อผูส้นใจสั�งซื�อรายใดประสงคจ์ะซื�อหน่วยลงทุนตอ่การซื�อในแตล่ะครั� ง ตั�งแต ่30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาท
ถว้น) ขึ�นไป หรือจาํนวนอื�นใดที�จะระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวน ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนจะตอ้ง
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รายงานใหบ้ริษทัจดัการทราบในทนัทีก่อน ซึ�งหากมีการเปลี�ยนแปลงจาํนวนที�ระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวนดงักล่าว บริษทั
จดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั�งซื�อหน่วยลงทุนตามคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนใด ๆ ในกรณีที�บริษทัจดัการ
พิจารณาแลว้เห็นวา่การสั�งซื�อหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบตอ่การลงทุนของกองทุนหรือตอ่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ
ตอ่ชื�อเสียงหรือตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ  
ในการชาํระคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุน หากเป็นกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ที�บริษทัจดัการ
เป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการเพื�อซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนนี�  บริษทัจดัการอาจดาํเนินการใหมี้การหกักลบกนัได ้ 
ในกรณีที�บญัชีกองทุนใดไม่มีมูลคา่คงเหลือในบญัชี และบญัชีนั�นไม่มีการติดตอ่ขอใชบ้ริการเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 
1 ปี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีที�บริษทัจดัการทาํการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่ดว้ย
เหตุใด ๆ 
 
14.8. วนัและเวลาทาํการขายหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการจะเปิดรับคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัจากวนัที�จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการเป็น
กองทุนเปิดกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัจดัการจะระบุวนัเริ�มทาํการขายหน่วยลงทุน
ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั� งแรกในหนงัสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั โดยบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขาย
และรับซื�อคืนหน่วยลงทุนจะทาํการขายหน่วยลงทุนตั�งแตเ่วลาเริ�มทาํการของบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายและ
รับซื�อคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัทาํการขาย สาํหรับการสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นโทรสาร เอทีเอม็ ระบบ
บริการธนาคารทางโทรศพัทที์�บริษทัจดัการไดรั้บหลงัเวลา 15.30 น. และการสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นอินเทอร์เน็ต และ
สื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดที�บริษทัจดัการไดรั้บหลงัเวลา 15.00 น. ของวนัทาํการขายใด บริษทัจดัการจะทาํรายการขาย
หน่วยลงทุนตามคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนนั�นในวนัทาํการขายถดัไป  
สาํหรับการสั�งซื�อหน่วยลงทุนผา่นไปรษณีย ์บริษทัจดัการจะทาํรายการขายหน่วยลงทุนในวนัทาํการขายแรกถดัจากวนั
ทาํการที�บริษทัจดัการไดรั้บคาํสั�งซื�อและไดรั้บเงินคา่สั�งซื�อครบถว้นแลว้ 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงระยะเวลาในการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน และอาจกาํหนดใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนตอ้งส่งคาํสั�งขายคืนล่วงหนา้โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทั�งนี�  ในกรณีที�บริษทัจดัการเปลี�ยนแปลง
ระยะเวลาในการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนและในกรณีที�บริษทัจดัการจะกาํหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งคาํสั�ง
ขายคืนล่วงหนา้ บริษทัจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี�ยนแปลงล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัโดยจะ
ติดประกาศที�สาํนกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนและที�เวบ็ไซตข์องบริษทั
จดัการ  
 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
15.2. เงื�อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  
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เมื�อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนไดรั้บใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน
ของกองทุนที�กรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพร้อมหลกัฐานประกอบตา่งๆ ตามที�ระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐาน
ในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซื�อหรือผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินคา่ซื�อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษทัจดัการ 
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษทัจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิ
ใหแ้ก่ผูจ้องซื�อหรือผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐานภายในวนัที�บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืน
หน่วยลงทุนไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ โดยผูจ้องซื�อหรือผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุนมีหนา้ที�ที�จะมารับสมุดบญัชีแสดง
สิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือชื�อในบตัรตวัอยา่งลายมือชื�อและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  
นายทะเบียนจะจดแจง้ชื�อผูจ้องซื�อหรือผูส้ั�งซื�อเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตอ่เมื�อบริษทัจดัการ
ไดรั้บชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซื�อหรือผูส้ั�งซื�อนั�นไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษทั
จดัการเรียบร้อยแลว้ และใหถื้อวา่สมุดบญัชีแสดงสิทธิที�บริษทัจดัการออกใหใ้นนามบริษทัจดัการเป็นหลกัฐานแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ทั�งนี�  ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุน
สั�งซื�อหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั� งแรกหรือสั�งขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหนา้ที�จะตอ้งนาํ
สมุดบญัชีแสดงสิทธิไปใหน้ายทะเบียนบนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ณ ที�ทาํการของบริษทัจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนไดต้ั�งแตว่นัทาํการถดัจากวนัที�บริษทัจดัการคาํนวณราคาขายหรือราคารับ
ซื�อคืนหน่วยลงทุน ทั�งนี�  ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นาํสมุดบญัชีแสดงสิทธิมาบนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจุบนัใหถื้อวา่
ขอ้มูลที�บนัทึกในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนถูกตอ้งและรายการที�ปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิจะถือวา่ถูกตอ้งได้
ตอ่เมื�อขอ้มูลตรงกบัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  
สาํหรับผูถื้อหน่วยลงทุนที�เปิดบญัชีของกองทุนนี�  ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนตั�งแต ่2 คนขึ�นไปแตไ่ม่เกิน 4 คนถือหน่วย
ลงทุนร่วมกนั บริษทัจดัการจะจดแจง้ชื�อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านั�นเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทุนและจะตอ้งลงลายมือชื�อร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื�อสั�งซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อ
หน่วยลงทุน รวมทั�งเป็นผูไ้ดรั้บเงินที�ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีผลตั�งแตว่นัที�บริษทัจดัการไดรั้บอนุมติัให้
แกไ้ขโครงการจดัการกองทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ�งบริษทัจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ 
และจะระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนในโอกาสตอ่ไป  
อนึ�ง ในกรณีที�เป็นการซื�อหน่วยลงทุน จาํนวนเงินที�ปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินที�ผู ้
ลงทุนชาํระเป็นคา่ซื�อหน่วยลงทุนตามคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนเท่านั�น มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดรั้บจดัสรรหน่วย
ลงทุน ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนาํสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั� งเพื�อแสดงจาํนวน
หน่วยลงทุนที�ไดรั้บจดัสรร  
 
16. การรับซื5อคนืหน่วยลงทุน :  
 
16.1. ช่องทางการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรื�อรับซื�อคืน 
 
รายละเอียดช่องทางการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนเพิ�มเติม :  
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16.2. วธีิการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน :  

- รับซื�อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 
 
รายละเอียดวธีิการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนเพิ�มเติม :  

ผูส้ั�งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมูลคา่ขั�นตํ�าในการสั�งขายคืนตามที�ระบุไวใ้นโครงการ 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการใหท้าํรายการสั�งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมูลคา่ขั�นตํ�านอ้ยกวา่ที�ระบุไวใ้น
โครงการได ้โดยขึ�นอยูก่บัดุลพินิจของบริษทัจดัการ 
16.2.1. การรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 
(1) บริษทัจดัการ  
บริษทัจดัการจะรับซื�อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ความในคาํสั�งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจาํนงใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นาํคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ (ถา้มี) ไปยื�นตอ่บริษทัจดัการเพื�อขายคืนหน่วยลงทุน  
คาํสั�งขายคืนจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อบริษทัจดัการไดรั้บคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนแลว้ 
ผูส้ั�งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แตไ่ดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
(2) ผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
ผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนจะรับซื�อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุน
จะตอ้งกรอกขอ้ความในคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจาํนงใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นาํคาํสั�งขาย
คืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื�นตอ่ผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนเพื�อขาย
คืนหน่วยลงทุน  
คาํสั�งขายคืนจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนไดรั้บคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้าํ
รายการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ั�งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แตไ่ดรั้บความเห็นชอบ
จากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
(3) เอทีเอม็ (ATM)  
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนผา่นเอทีเอม็ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวธีิการที�บริษทัจดัการ
กาํหนด  
(4) ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-banking)  
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เงื�อนไขและวธีิการที�บริษทัจดัการกาํหนด  
(5) อินเทอร์เน็ต (Internet)  
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนผา่นอินเทอร์เน็ต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวธีิการที�บริษทั
จดัการกาํหนด  
(6) โทรสาร 
บริษทัจดัการอาจเปิดรับคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนผา่นโทรสารได ้ในกรณีที�บริษทัจดัการเปิดใหบ้ริการดงักล่าว ผูถื้อ
หน่วยลงทุนสามารถแสดงความจาํนงที�จะส่งคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนไปยงับริษทัจดัการผา่นโทรสาร โดยกรอก
แบบฟอร์มระบุความจาํนงดงักล่าวพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานที�บริษทัจดัการกาํหนด ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วยลงทุนที�แสดง
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ความจาํนงที�จะส่งคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนผา่นโทรสาร ยอมรับและผกูพนัการทาํรายการรับซื�อคืนที�บริษทัจดัการ
ดาํเนินการตามคาํสั�งขายคืนที�ไดรั้บทางโทรสารแลว้  
คาํสั�งขายคืนจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อบริษทัจดัการไดรั้บคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนแลว้ 
ผูส้ั�งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แตไ่ดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
(7) สื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใด  
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและ
วธีิการที�บริษทัจดัการกาํหนด 
ทั�งนี�  ก่อนเริ�มใหบ้ริการ บริษทัจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที�สาํนกังานของบริษทั
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
(8) การขายคืนหน่วยลงทุนแบบสมํ�าเสมอ  
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนแบบสมํ�าเสมอได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวธีิการที�บริษทั
จดัการกาํหนด 
ทั�งนี�  ก่อนเริ�มใหบ้ริการ บริษทัจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที�สาํนกังานของบริษทั
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 
16.2.2. การชาํระเงินคา่รับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�กาํหนดไวใ้นโครงการ บริษทัจดัการจะชาํระเงินคา่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํการนบัตั�งแตว่นัถดัจากวนัที�คาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคา
รับซื�อคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน ตามวธีิที�ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน  
16.2.3. การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั�งขายคืนหน่วยลงทุน  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขาย
หรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนที�ไดรั้บไวแ้ลว้หรือหยดุรับคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�ง
ขายคืนหน่วยลงทุน" บริษทัจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั�งขายคืน โดยคาํนวณจากราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ�น
วนัที�บริษทัจดัการไดรั้บคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนที�สมบูรณ์  
ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนสั�งขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินที�สั�งขายคืนโดยคูณ
จาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนที�คาํนวณได ้ณ สิ�นวนัทาํการรับซื�อคืนนั�น  
ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนสั�งขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษทัจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนที�สั�งขายคืนดว้ยราคารับ
ซื�อคืนหน่วยลงทุนที�คาํนวณได ้ณ วนัทาํการรับซื�อคืนนั�น ทั�งนี�  จาํนวนหน่วยลงทุนที�คาํนวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 
ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที� 5 ทิ�ง  
คาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่เมื�อบริษทัจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูส้ั�งขายคืนมีจาํนวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนที�สั�งขายคืน  
ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนสั�งขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนที�ผูถื้อหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลคา่ตํ�ากวา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั�นตํ�า บริษทัจดัการอาจดาํเนินการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนที�
เหลืออยูท่ั�งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั�งนี�  ในกรณีที�บริษทัจดัการประสงคจ์ะเปลี�ยนแปลงมูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือใน
บญัชีขั�นตํ�า บริษทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
ในกรณีที�จาํนวนหน่วยลงทุนที�ผูถื้อหน่วยลงทุนสั�งขายคืนเกินกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมดที�ผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยู่
ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั�งหมดตามจาํนวน
เท่าที�ปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  



กองทุนเปิดเค โกลด ์ 35

บริษทัจดัการจะจดัสรรเงินคา่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนที�สมบูรณ์ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไข
ขา้งตน้เท่าที�บริษทัจดัการสามารถรับซื�อไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุน  
บริษทัจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรับซื�อ
คืนหน่วยลงทุนจาํนวนนั�น  
 
16.3. ระยะเวลาในการรับซื�อคืน :  
 
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื�อคืนเพิ�มเติม :  

บริษทัจดัการจะเปิดรับคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัจากวนัที�จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการเป็น
กองทุนเปิดกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัจดัการจะระบุวนัเริ�มทาํการซื�อขายหน่วยลงทุน
ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั� งแรกในหนงัสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญัโดยบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขาย
และรับซื�อคืนหน่วยลงทุนจะรับคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตั�งแตเ่วลาเริ�มทาํการของบริษทัจดัการ
หรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการรับซื�อคืน สาํหรับการสั�งขายคืน
หน่วยลงทุนผา่นโทรสาร เอทีเอม็ ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัทที์�บริษทัจดัการไดรั้บหลงัเวลา 14.30 น. และการสั�ง
ขายคืนหน่วยลงทุนผา่นอินเทอร์เน็ต และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดที�บริษทัจดัการไดรั้บหลงัเวลา 14.30 น. ของวนัทาํการ
รับซื�อคืนใด บริษทัจดัการจะทาํรายการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนนั�นในวนัทาํการรับซื�อคืนไป  
บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงระยะเวลาในการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะประกาศ
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี�ยนแปลงล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัโดยจะติดประกาศที�สาํนกังานของบริษทัจดัการ
และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนและที�เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  
 
16.4. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน  
 
รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ�มเติม :  

 
รายละเอียดการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนเพิ�มเติม :  

 
17. การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน :  
 
ช่องทางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน :  

- บริษทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืน 
 
รายละเอียดการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเพิ�มเติม :  
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บริษทัจดัการอาจจดัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได ้โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบ โดยปิดประกาศที�สาํนกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะหยดุรับคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็ได ้ในกรณีที�บริษทั
พิจารณาเห็นวา่การหยดุรับคาํสั�งสบัเปลี�ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่กองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทั
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที�สาํนกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อ
คืนหน่วยลงทุน 
17.1. วธีิการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน  
(1) บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในคาํขอสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนระบุ
จาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยลงทุนที�ตอ้งการสบัเปลี�ยน บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วย
ลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
(2) สื�ออิเลก็ทรอนิกส์  
บริษทัจดัการอาจรับคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอ
ใชบ้ริการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบติัตามเงื�อนไขที�บริษทัจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการ
ดงักล่าว  
อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบสื�ออิเลก็ทรอนิกส์จนเป็นเหตุบริษทัจดัการจะไม่สามารถรับคาํสั�งสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหถื้อวา่ยงัไม่มีการทาํรายการการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์นั�น  
ทั�งนี�  ก่อนเริ�มใหบ้ริการ บริษทัจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที�สาํนกังานของบริษทั
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 
 
17.2. วนัและเวลาในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน  
กรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�บริษทัจดัการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซื�อขาย ตามระยะเวลาในการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 
สาํหรับการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ที�บริษทัจดัการไดรั้บหลงัระยะเวลาในการรับซื�อคืนหน่วย
ลงทุนของวนัทาํการซื�อขายใด บริษทัจดัการจะไม่ทาํรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนนั�น  
กรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�บริษทัจดัการหรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซื�อขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน สาํหรับการ
สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ที�บริษทัจดัการไดรั้บหลงัระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื�อ
ขายใด บริษทัจดัการจะทาํรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซื�อขายถดัไป โดย
บริษทัจดัการจะถือวา่วนัที�บริษทัจดัการไดรั้บคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการแลว้ เป็นวนัที�คาํสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนมีผลสมบูรณ์  
ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะชาํระเงินคา่เงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางใหก้องทุนปลายทางภายใน 5 วนัทาํการนบั
แตว่นัถดัจากวนัทาํรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที�วนัชาํระเงินคา่เงินขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนตน้ทางตรงกบัวนัหยดุทาํการซื�อขายของกองทุนปลายทาง บริษทัจดัการจะทาํรายการซื�อหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางในวนัทาํการซื�อขายถดัไป ซึ�งอาจเกินกวา่ 5 วนัทาํการนบัจากวนัทาํรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได ้
17.3. ราคาขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการจะใชมู้ลคา่หน่วยลงทุนดงัตอ่ไปนี� เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน กรณี
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สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน  
17.3.1. การกาํหนดราคารับซื�อคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ�นวนัทาํการซื�อขายที�
บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนไดรั้บคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการ
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมและ
คา่ใชจ่้ายในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
17.3.2. การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ�นวนัทาํการซื�อขายที�
บริษทัจดัการจะกาํหนดขึ�นเป็นการทั�วไป ทั�งนี�  วนัทาํการซื�อขายดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินวนัทาํการที�กองทุนไดรั้บเงินจาก
กองทุนตน้ทาง โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที�สาํนกังานของบริษทัจดัการและ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 
17.4. สิทธิในหน่วยลงทุน 
สิทธิในหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกิดขึ�นเมื�อกองทุนปลายทางไดรั้บชาํระเงินคา่ซื�อหน่วย
ลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่านั�น  
 
18. การเลื�อนกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการจะเลื�อนกาํหนดชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้
แลว้ได ้เฉพาะในกรณีที�กาํหนดไวใ้นโครงการ ซึ�งตอ้งไม่เกินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี�  
(1)  บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื�อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีที�เขา้เหตุดงัตอ่ไปนี�  โดยไดรั้บความ
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก)  มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ 
(ข)  มีเหตุที�ทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นที�ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตุ
ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ 
(2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที�บริษทัจดัการพบวา่ ราคารับซื�อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา 
การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้  บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี�  
(1)  เลื�อนกาํหนดชาํระคา่ขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนบัแตว่นัที�ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนนั�น  เวน้
แตไ่ดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 
(2)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื�อนกาํหนดการชาํระคา่ขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื�นและผูล้งทุนทั�วไปใหท้ราบเรื�องดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั 
(3)  แจง้การเลื�อนกาํหนดชาํระคา่ขายคืน พร้อมทั�งจดัส่งรายงานที�แสดงเหตผุลของการเลื�อน และหลกัฐานการไดรั้บ
ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ตอ่สาํนกังาน
โดยพลนั  ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้
(4)  ในระหวา่งการเลื�อนกาํหนดชาํระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั�งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะรับซื�อคืนหน่วยลงทุนนั�น โดยตอ้งชาํระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัที�ส่งคาํสั�งขายคืน
ก่อนหลงั 
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19. การไม่ขาย ไม่รับซื5อคนื หรือไม่รับสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งซื5อหรือคาํสั�งขายคนืหน่วยลงทุน :  

1. บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซื�อคืน หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งซื�อ คาํสั�งขายคืนหรือคาํสั�งสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุนที�ไดรั้บไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรับคาํสั�งซื�อ คาํสั�งขายคืน หรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีที�ปรากฏ
เหตุดงัตอ่ไปนี�   
(1) ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื�อขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื�อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี�  โดยไดรั้บความเห็นชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตจุาํเป็นอื�นใดเพื�อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน ทั�งนี�  การไม่ขายหรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาํสั�งที�รับไวแ้ลว้ หรือการหยดุรับคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะ
กระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  
(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในตา่งประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัตอ่ไปนี� เกิดขึ�น ซึ�งก่อใหเ้กิด
ผลกระทบตอ่กองทุนรวมอยา่งมีนยัสาํคญั  
(ก) ตลาดซื�อขายหลกัทรัพยที์�กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซื�อขายไดต้ามปกติ ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�กองทุน
ลงทุนในหลกัทรัพยที์�ซื�อขายในตลาดซื�อขายหลกัทรัพยแ์ห่งนั�นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
รวม  
(ข) มีเหตุการณ์ที�ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทีุ�ทาํใหก้องทุนไม่ไดรั้บชาํระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นที�ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตดุงักล่าว
อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัจดัการ และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนที�รับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรับคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน แก่ผู ้
ลงทุนเฉพาะราย เนื�องจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัตอ่ไปนี�   
(ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนั�น ๆ มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํดงัตอ่ไปนี�   
1. การกระทาํที�เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระทาํที�เป็นการปฏิบติัตามคาํสั�งเกี�ยวกบัการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  
2. เมื�อปรากฏเหตขุา้งตน้ และบริษทัจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับคาํสั�งซื�อหรือ
คาํสั�งขายคืนหรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัตอ่ไปนี�   
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขาย
หรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ (1) (2) หรือ (3) ขา้งตน้ บริษทัจดัการจะเปิดเผยตอ่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนรายอื�นและผูล้งทุนทั�วไปใหท้ราบถึงการหยดุรับคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดย
พลนัดว้ย  
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(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหรือคาํสั�งสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุนพร้อมทั�งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนั�น  
ใหส้าํนกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีที�บริษทัจดัการไม่ขายหรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนหรือหยดุรับคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหรือคาํสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามขอ้ (1) (2) และ (3) ขา้งตน้ เกิน 1 วนัทาํการ บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี�  ก่อนการ
เปิดรับคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรับคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํ
การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั�นใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรับคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที�มีคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรับซื�อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื�นและผูล้งทุนทั�วไปใหท้ราบถึงการเปิดรับคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขาย
คืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีที�บริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซื�อคืน หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งซื�อ คาํสั�งขายคืนหรือคาํสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดรั้บมาแลว้ หรือหยดุรับคาํสั�งซื�อ คาํสั�งขายคืน หรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ
อาจหยดุคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 
 
20. การหยุดขายหรือรับซื5อคนืหน่วยลงทุน :  

20. การหยดุขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน :  
 
เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที�มีความจาํเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษทั
จดัการหยดุรับคาํสั�งซื�อ คาํสั�งขายคืนหรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั�วคราวตามระยะเวลา
ที�เห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดตอ่กนั เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคาํสั�งซื�อ คาํสั�งขายคืน หรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 
21. การชําระค่ารับซื5อคนื สับเปลี�ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�นแทนเงนิ :  

21. การชาํระคา่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอื�นแทนเงิน:  
 
กรณีบริษทัจดัการไม่สามารถชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอื�นแทน บริษทัจดัการจะกาํหนดขั�นตอนการดาํเนินการตอ่ไป โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานก่อน 
และไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขั�นตอนที�กาํหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
60 วนั 

 
22. สิทธิ หน้าที� และความรับผดิชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื5อคนื (ถ้าม)ี 
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ตวัแทน (ถ้าม)ี และที�ปรึกษา (ถ้าม)ี :  
 
22.1. สิทธิ หนา้ที� และความรับผดิชอบของบริษทัจดัการ :  

22.1 สิทธิ หนา้ที� และความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ 
22.1.1. สิทธิของบริษทัจดัการ  
(1) รับคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) คา่ธรรมเนียมในการจดัการ
กองทุนและคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ่้าย และหรือ เงินตอบแทนอื�นใด ตามอตัราที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "คา่ธรรมเนียมและ
คา่ใชจ่้ายที�เรียกเก็บจากผูส้ั�งซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  
(2) สงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการจองซื�อหรือสั�งซื�อ หรือสั�งขาย หรือหยดุรับคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืน หรือคาํสั�งสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุนตามที�ระบุไวใ้นโครงการ  
(3) สงวนสิทธิที�จะเลื�อนกาํหนดการชาํระคืนเงินคา่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามที�ระบุไวใ้นโครงการ  
(4) สงวนสิทธิที�จะรับชาํระหนี� เพื�อกองทุนดว้ยทรัพยสิ์นอื�นที�มิใช่หลกัประกนัแทนการชาํระหนี�ดว้ยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี�ตามที�ระบุไวใ้นโครงการ  
(5) สงวนสิทธิที�จะชาํระคา่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอื�นแทนเงิน ตามที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ 
“การชาํระคา่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอื�นแทนเงิน”  
(6) สงวนสิทธิที�จะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  
(7) บริษทัจดัการมีวตัถุประสงคที์�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคที์�จะไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูที้�มีถิ�น
ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและ
บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึ�นและดาํเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการที�จะไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
22.1.2. หนา้ที�และความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ  
(1) การจดัตั�ง เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมและจดทะเบียนกองทุน  
(ก) ยื�นคาํขอจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นซึ�งเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมตอ่สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  
(ข) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนเปิดตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
คา่ธรรมเนียมตามอตัราที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ในกรณีที�หลกัฐาน ดงักล่าวสูญหายหรือถูกทาํลาย  
(ค) ดาํเนินการเพิ�มจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวธีิการที�กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาํหนด  
(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้มูลที�ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ�มจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ�มเติม
จาํนวนและมูลคา่หน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 
วนัทาํการนบัแตว่นัที�ไดแ้กไ้ขเพิ�มเติมนั�น  
(จ) เปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วธีิจดัการกองทุนภายใต ้หวัขอ้ "วธีิการแกไ้ขโครงการ
จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ"  
(ฉ) จดัทาํหนงัสือชี�ชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื�อแสดงขอ้มูลเกี�ยวกบักองทุน ณ วนัสิ�นปีบญัชี และส่งใหแ้ก่สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิ�นปีบญัชีนั�น  
(ช) ประกาศขอ้มูล รายละเอียด การดาํเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวกบักองทุนตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาํหนด  
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(ซ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” และ “การดาํเนินการของบริษทัจดัการเมื�อ
เลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  
(ฌ) จดัใหมี้การชาํระบญัชีตามหวัขอ้ “การชาํระบญัชีกองทุนรวม และวธีิการเฉลี�ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื�อเลิก
โครงการ”  
(2) การบริหารกองทุน  
(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นโครงการที�ไดรั้บอนุมติั ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งบริษทัจดัการและผูถื้อ
หน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครัด  
(ข) นาํเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื�น และซื�อ ขาย ซื�อลด ขายลด ไถ่
ถอน จาํหน่าย สั�งโอน รับโอน เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมหลกัทรัพย ์หรือ ฝาก ถอน ทรัพยสิ์นที�ลงทุนไวน้ั�นตามที�บริษทั
จดัการเห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
ที�ไดรั้บอนุมติั ทั�งนี�  โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  
(ค) จดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน ์ 
(ง) สั�งผูดู้แลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาํหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชาํระและรับชาํระราคาคา่
หลกัทรัพย ์ 
(จ) จดัใหมี้การรับและจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ่้าย หรือเงินตอบแทนอื�นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุน
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายที�เรียกเก็บ
จากผูส้ั�งซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  
(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาํหรับคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานของกองทุน ภายใตห้วัขอ้ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายที�
เรียกเก็บจากผูส้ั�งซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  
(ช) กาํหนดราคาที�เป็นธรรมของหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนเ์พื�อใช้
ในการคาํนวณ ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีที�บริษทัจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธีิการคาํนวณมูลคา่
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ใน
ขณะที�คาํนวณมูลคา่  
(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที�กองทุนถือหุน้หรือหลกัทรัพยอ์ยูเ่ท่าที�จาํเป็น เพื�อรักษาประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ฌ) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดาํเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดี หรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหาย 
ทั�งนี� เพื�อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการดาํเนินการตามขอ้ “การรับชาํระหนี� เพื�อกองทุนรวมดว้ยทรัพยสิ์น
อื�น”  
(3) การจดัทาํบญัชีและการรายงาน  
(ก) จดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  
(ข) จดัทาํรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ�นวนัทาํการนั�น  
(ค) จดัทาํรายงานการซื�อขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นเพื�อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ�นวนัทาํการนั�น  
(ง) คาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามที�ระบุไวใ้นหวัขอ้ “วธีิการคาํนวณ 
กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”  
(จ) ดาํเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
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ดาํเนินการในกรณีที�มูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  
(ฉ) จดัทาํและจดัส่งรายงานตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  
(4) การขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  
(ก) จดัใหมี้คาํสั�งจองซื�อหน่วยลงทุน คาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน ซึ�งมีลกัษณะเป็นไปตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  
(ข) ขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการที�ระบุในโครงการและหนงัสือชี�ชวน  
(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการที�กาํหนดในขอ้ "วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุน" และ "การ
จดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั�งขายคืนหน่วยลงทุน"  
(ง) ดาํเนินการจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที�จะรับซื�อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเลื�อน
กาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชาํระคา่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นแทน
เงิน”  
(จ) ดาํเนินการยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที�รับซื�อคืนซึ�งไดรั้บการจดัสรรแลว้ในวนัทาํการถดัจากวนัที�บริษทัจดัการทาํ
การซื�อขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั�น  
(ฉ) ดาํเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีที�ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  
(ช) จดัใหมี้และเก็บรักษาไวซึ้�งสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด  
(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและดาํเนินการใหมี้การจดัส่งเอกสารแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูส้ั�งซื�อหน่วยลงทุน  
(ฌ) จดัใหมี้รายงานขอ้มูลของกองทุนตามที�กฎหมาย ก.ล.ต กาํหนด  
(ญ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที�มิไดท้าํการซื�อขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามที�
ระบุเงื�อนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรับซื�อคืนหน่วยลงทุน"  
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีที�จะดาํเนินการตามขอ้ “การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคืน
หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การชาํระคา่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นแทน
เงิน”  
 
(5) การแตง่ตั�งบุคคลอื�น  
(ก) แตง่ตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ซึ�งมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี�ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
และแตง่ตั�งผูดู้แลผลประโยชน์อื�นตามเงื�อนไขในการเปลี�ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เงื�อนไขการ
เปลี�ยนผูดู้แลผลประโยชน"์ ทั�งนี�  โดยไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
(ข) แตง่ตั�งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
(ค) แตง่ตั�งผูส้อบบญัชีทรัพยสิ์นที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ดว้ยการให้
ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  
(ง) แตง่ตั�งผูช้าํระบญัชีของกองทุน เมื�อยติุหรือเลิกกองทุน ทั�งนี� โดยความเห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(จ) แตง่ตั�งหรือดาํเนินการเป็นนายทะเบียนตามที�บริษทัจดัการเห็นสมควร  
(ฉ) แตง่ตั�งและถอดถอนที�ปรึกษา (ถา้มี) ที�ทาํหนา้ที�เป็นที�ปรึกษาของบริษทัจดัการโดยความเห็นชอบของสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคา่ตอบแทนหรือไม่ก็ได ้ 
(6) การดาํเนินการอื�น ๆ  
(ก) กระทาํนิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ�งบริษทัจดัการมีอาํนาจกระทาํไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  
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(ข) ปฏิบติัการอื�นๆ เพื�อใหบ้รรลุซึ�งวตัถุประสงคข์องกองทุน และรักษาไวซึ้�งผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หนา้ที� และความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั�งที�มี
อยูใ่นปัจจุบนัและที�แกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคต 
(ค) สิทธิอื�นใดตามที�กฎหมายกาํหนด  
 
22.2. สิทธิ หนา้ที� และความรับผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ :  

22.2.1. สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน ์ 
(1) ไดรั้บคา่ตอบแทนจากกองทุนสาํหรับการทาํหนา้ที�เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามสญัญาแตง่ตั�งผูดู้แลผลประโยชนข์อง
กองทุน  
(2) บอกเลิกสญัญาแตง่ตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
22.2.2. หนา้ที�และความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์ 
(1) หนา้ที�โดยทั�วไป  
(ก) ดูแลใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ที�และความรับผิดชอบตามที�ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน และขอ้ผกูพนั
ระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั�งในปัจจุบนัและที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคตโดย
เคร่งครัด  
(ข) รับรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์น มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ และ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนที�บริษทัจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ตามที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิคาํนวณ การ
กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อ
คืนหน่วยลงทุน" ของโครงการ  
(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาที�เป็นธรรมของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุน ในกรณีที�บริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่
การคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกบั
สภาวะการณ์ในขณะที�คาํนวณมูลคา่  
(ง) รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดาํเนินการในกรณีที�ราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  
(จ) ชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนและหรือชาํระผลประโยชนห์รือทรัพยสิ์นอื�นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนโดยผา่นบริษทัจดัการตามคาํสั�งของบริษทัจดัการ  
(ฉ) จ่ายเงินเฉลี�ยคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามคาํสั�งของผูช้าํระบญัชี  
(ช) รับเงินคา่ขายหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการเพื�อเขา้บญัชีของกองทุน  
(ซ) แจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบหากบริษทัจดัการมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคาํสั�ง หรือขอ้บงัคบัอื�นใดที�
ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ฌ) ดาํเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหนา้ที�ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษทัจดัการ ทั�งนี�  เพื�อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนทั�งปวงหรือเมื�อไดรั้บคาํสั�งจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีที�บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ “การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหน่วย
ลงทุนที�ไดรั้บไวแ้ลว้ หรือการหยดุรับคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรับชาํระหนี� เพื�อกองทุนรวม
ดว้ยทรัพยสิ์นอื�น”  
(ฎ) รับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนจนกวา่การชาํระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ�นดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้าํระบญัชีปฏิบติัตาม
มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที�ผูช้าํระบญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย 
ก.ล.ต. ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
(ฏ) ดาํเนินการรับและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาที�กาํหนดตามคาํสั�งของบริษทัจดัการโดยผูดู้แลผลประโยชน์
จะตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสียหายใดๆที�เกิดขึ�นในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถดาํเนินการรับหรือจ่ายเงินได้
ทนัเวลา  
(ฐ) ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษทัจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนทาํการตรวจสอบบญัชี
หลกัทรัพย ์บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื�นของกองทุนไดภ้ายในเวลาทาํการปรกติของผูดู้แลผลประโยชน ์ 
(ฑ) ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอิสระ หรือผูช้าํระบญัชี
ของกองทุน หรือหน่วยงานผูมี้อาํนาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชน์ ขอคาํชี�แจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม
เกี�ยวกบัการกระทาํการใดๆที�มีผลกระทบตอ่บญัชีหลกัทรัพย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเรื�องอื�นใดเกี�ยวกบักองทุน 
ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งทาํรายงานเกี�ยวกบัคาํขอดงักล่าวพร้อมรายงาน
ขั�นตอนการปฏิบติัที�ผูดู้แลผลประโยชน์ไดก้ระทาํไปแลว้ หรือที�จะกระทาํตอ่ไปใหบ้ริษทัจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  
(ฒ) ดาํเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการขออนุญาตนาํเงินตราเขา้ออกประเทศตามคาํสั�งของบริษทัจดัการ โดยจะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการปริวรรตเงินตรา  
(ณ) ดาํเนินการชาํระราคาหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศโดยตรงหรือผา่นทางผูรั้บฝากทรัพยสิ์นใน
ตา่งประเทศ  
(ด) รับชาํระเงินจากการขายหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบี�ยจาก
หลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศผา่นทางผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในตา่งประเทศ และดาํเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตาม
คาํสั�งของบริษทัจดัการ รวมทั�งคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นที�ไปลงทุนในตา่งประเทศเป็นเงินตา่งประเทศและแปลงเป็นเงิน
บาทเพื�อคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  
(ต) นาํส่งภาษีที�เกี�ยวเนื�องจากการลงทุนในตา่งประเทศ  
(ถ) หนา้ที�อื�นใดตามที�กฎหมายเกี�ยวกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมาย ก.ล.ต.กาํหนด โดยปฏิบติัให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั�งที�มีอยูใ่นปัจจุบนัและที�แกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคต  
 
(2) หนา้ที�ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพยสิ์น  
(ก) รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบนัทึกทรัพยสิ์นของกองทุน โดยแยกทรัพยสิ์นของกองทุนออกจากทรัพยสิ์นของผูดู้แล
ผลประโยชน์และทรัพยสิ์นของบุคคลอื�นใดที�ผูดู้แลผลประโยชนดู์แลรักษาอยูจ่นกวา่จะเลิกกองทุนพร้อมทั�งดูแลใหก้าร
เบิกจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามที�ระบุไวใ้นโครงการและในหนงัสือชี�ชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรักษาหรือ
ฝากไวอ้ยา่งปลอดภยัที�ผูดู้แลผลประโยชน์ ที�บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และที�ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เวน้แตบ่ริษทัจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื�น และหากมีการเปลี�ยนแปลงสถานที�เก็บรักษา
ทรัพยสิ์นตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบทนัที  
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(ข) จดทะเบียนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นที�ไดรั้บมอบมาและจาํเป็นตอ้งทาํการจดทะเบียนตอ่นายทะเบียน หรือบริษทัผู ้
ออกหลกัทรัพยน์ั�น  
(ค) จดัใหมี้การตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนและสถานที�เก็บรักษา โดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบและอนุญาต
ใหต้วัแทนของบริษทัจดัการไดร่้วมในการตรวจสอบ ดงักล่าวดว้ย  
(ง) จดัทาํบญัชี และรับรองความถูกตอ้งของทรัพยสิ์นของกองทุนที�รับฝากไว ้รวมทั�งจดัทาํบญัชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพยสิ์นของกองทุน  
(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพยสิ์น หรือรักษาสิทธิในทรัพยสิ์นของกองทุนเพื�อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 
การรับเงินปันผล การรับดอกเบี�ย การรับสิทธิในการจองซื�อหุน้เพิ�มทุน และ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื�นใด
ที�กองทุนพึงจะไดรั้บ รวมทั�งดาํเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั�นๆ รวมทั�งแจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบในกรณีที�มีความ
จาํเป็นที�ตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิที�มีอยู ่หรือเกี�ยวขอ้งกบัหลกัทรัพยน์ั�นๆ  
(ฉ) จดัใหมี้ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในตา่งประเทศ  
(3) ส่งมอบ รับมอบหลกัทรัพย ์ 
(ก) ส่งมอบ รับมอบ จองซื�อตามสิทธิ จาํหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นตลอดจนชาํระและรับชาํระ
ราคาหลกัทรัพย ์โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นก่อนดาํเนินการ  
(ข) ส่งมอบและรับมอบทรัพยสิ์นของกองทุนผา่นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในตา่งประเทศตามคาํสั�งของบริษทัจดัการ  
(ค) ติดตามดูแลใหผู้รั้บฝากทรัพยสิ์นหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศรับมอบ ส่งมอบทรัพยสิ์นของกองทุน
ตามคาํสั�งบริษทัจดัการ  
(4) การรายงาน  
(ก) รายงานตอ่บริษทัจดัการเกี�ยวกบัเรื�องดงันี�   
1 รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  
2 รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ�นวนัทาํการซื�อขาย และ
คาํนวณดอกเบี�ยคา้งรับ  
3 รายงานเกี�ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรัพย ์และตามสถานภาพของหลกัทรัพยพ์ร้อม
คาํนวณดอกเบี�ยคา้งรับ (ถา้มี) เป็นรายวนั  
4 รายงานรายละเอียดเจา้หนี� ซื�อหลกัทรัพยแ์ละลูกหนี�คา่ขายหลกัทรัพยเ์ป็นรายวนั  
5 รายงานเกี�ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  
6 รายงานเงินปันผลคา้งรับของกองทุนทุกครั� งที�มีรายการเงินปันผลคา้งรับเกิดขึ�น  
7 รายงานอื�นๆ เกี�ยวกบับญัชีหลกัทรัพย ์และบญัชีเงินสดตามที�บริษทัจดัการร้องขอ  
8 รายงานขอ้ร้องขอของบริษทัจดัการซึ�งยงัไม่ไดรั้บคาํชี�แจงโดยผูดู้แลผลประโยชนใ์นทุกสิ�นเดือน  
(ข) รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียดในกรณีที�บริษทัจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจน
ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่กองทุนหรือไม่ปฏิบติัตามหนา้ที�ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั�งนี�  ภายใน 5 วนันบัแต่
วนัที�ผูดู้แลผลประโยชนรู้์ถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว  
(ค) รายงานขอ้มูลทรัพยสิ์นของกองทุนทั�งจาํนวนและมูลคา่ของทรัพยสิ์นในตา่งประเทศ  
22.2.3. ความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์ 
ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะรับผิดชอบตอ่ความเสียหายที�เกิดขึ�นแก่กองทุนหรือบริษทัจดัการ ในกรณีที�ความเสียหายดงักล่าว
เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทาํผิดโดยจงใจ หรือการไม่ปฏิบติัตามที�ไดต้กลงไวก้บับริษทัจดัการ  
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22.3. สิทธิ หนา้ที� และความรับผดิชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืน :  

22.3.1. สิทธิของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมสาํหรับการทาํหนา้ที�เป็นผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกิจ
เกี�ยวกบัการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษทัจดัการ  
(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกี�ยวกบัการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษทัจดัการกบัผูส้นบั
สนบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
22.3.2. หนา้ที�และความรับผิดชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
(1) จดัใหมี้สถานที�สาํหรับจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลตา่ง ๆ ของกองทุน ณ สาํนกังานใหญ่และสาขา (ถา้มี) รวมทั�ง
ดาํเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษทัจดัการในการเผยแพร่มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื�อคืน
หน่วยลงทุน รวมทั�งขอ้มูลและเอกสารอนัจาํเป็น 
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนงัสือชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนงัสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญัที�ผูล้งทุนควรทราบ คูมื่อผู ้
ลงทุน คาํขอเปิดบญัชีกองทุน คาํสั�งซื�อหน่วยลงทุน คาํสั�งขายหน่วยลงทุน คาํขอใชบ้ริการซื�อขายหน่วยลงทุนผา่นสื�อ
อิเลก็ทรอนิกส์ คาํขอใชบ้ริการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั
กองทุนที�จาํหน่าย หรือเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามที�บริษทัจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้
(3) ในกรณีที�ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัทาํหรือใชเ้อกสารใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั
จดัการ หรือกองทุน ซึ�งบริษทัคูส่ญัญาหรือบุคคลอื�นใดเป็นผูจ้ดัทาํขึ�น ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนจะ
เป็นผูรั้บผิดชอบในความเสียหายที�เกิดขึ�นเนื�องจากเอกสารหรือขอ้มูลดงักล่าวนั�นเองทั�งสิ�น 
(4) ในกรณีที�ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งทาํสญัญากบัผูล้งทุน
ที�ครอบคลุมขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หนา้ที� และความรับผดิชอบของบริษทันายหนา้ และตอ้งไม่มีขอ้ความที�ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบตอ่ลูกคา้จากการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนหรือพนกังานของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ ้
ลงทุนทราบในกรณีที�ปฏิบติัแตกตา่งจากการซื�อกบับริษทัจดัการโดยตรง  
(5) กรณีที�ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนซื�อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน 
(omnibus account) ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนมีหนา้ที�ปฏิบติั ดงันี�  
(ก) มีระบบในการปฏิบติังานที�ทาํใหม้ั�นใจไดว้า่ลูกคา้จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งสุจริต และเป็นธรรมเกี�ยวกบัการจดัทาํ
บญัชีรายชื�อผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งไม่เปิดเผยชื�อ 
(ข) ตรวจสอบ หรือดาํเนินการตรวจสอบวา่ มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชี omnibus account ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 
(ค) แจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบโดยทนัทีเมื�อปรากฏวา่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชีนั�นถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมด 
(ง) ไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกล่มบุคคลเดียวกนันั�นในส่วนที�เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนใด รวมในจาํนวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว 
(จ) ในกรณีที�ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏิบติัตอ่ลูกคา้ในเรื�องใด ซึ�งมีผลทาํใหลู้กคา้
ไดรั้บเงื�อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที�ไม่เท่าเทียมกบัการซื�อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื�อ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ
ซื�อคืนหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ และจดัใหมี้หลกัฐานที�แสดงวา่ ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรับเงื�อนไขและ
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สิทธิประโยชน์ที�ไม่เท่าเทียมกนันั�นแลว้ โดยเงื�อนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 
(6) กรณีขายหน่วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ตอ้งจดัทาํบนัทึกขอ้มูลส่วนตวั (Customer’s Profile) ของผูล้งทุนแตล่ะรายที�
เปิดบญัชีกองทุนผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน และสนบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนมี
หนา้ที�ปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(7) ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใด ๆ ที�จาํเป็นตอ่การตดัสินใจลงทุน รวมทั�งการแจง้สิทธิตา่ง ๆ ที�ผูล้งทุนควรทราบ และตอ้ง
ปฏิบติัตอ่ผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  
(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มูลดงัตอ่ไปนี�  ใหผู้ล้งทุนทราบ 
(ก) รายชื�อของบริษทัจดัการทุกแห่งที�ทาํธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบัการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 
(ข) ชื�อ ที�อยูข่องบริษทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนรวมทั�งชื�อ ที�อยู ่และเลขประจาํตวัของพนกังานของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายที�ทาํหนา้ที�ขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 
(ค) ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที�ผูล้งทุนไดรั้บคาํแนะนาํตลอดจนรับทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี�ยวกบัความ
เสี�ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
(9) จดัทาํหลกัฐานที�แสดงใหเ้ห็นวา่ การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนกังานของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืน
หน่วยลงทุนมิไดมี้การใหค้าํแนะนาํใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีที�การลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจาก
ความประสงคข์องผูล้งทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  
(10) รับชาํระเงินคา่จองซื�อ หรือคา่ซื�อหน่วยลงทุน และรับเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู ้
ลงทุน  
(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื�อใหม้ั�นใจวา่เป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึง
ตรวจสอบขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุน  
(12) ขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามมูลคา่ที�บริษทัจดัการคาํนวณและประกาศมูลคา่ตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวน
ของกองทุน ทั�งนี�  ไม่รวมถึงการเรียกเก็บคา่บริการอื�นใดที�ธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายที�ควบคุมการ
ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์าํหนดไว ้
(13) จดัทาํและส่งมอบหลกัฐานการรับเงินคา่จองซื�อ หรือการซื�อหน่วยลงทุน  
(14) ส่งมอบเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุน ทรัพยสิ์นหรือเงินอื�นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื�นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  
(15) ยนืยนัการซื�อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  
(16) คืนเงินคา่ซื�อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูที้�ไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนตามคาํสั�งของบริษทัจดัการ 
(17) รับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  
(18) ดาํเนินการอื�นใดตามที�กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาํสั�ง หนงัสือซกัซอ้ม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
การปฏิบติังาน ที�ออกโดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการทาํหนา้ที�ของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วย
ลงทุน ทั�งที�มีอยูใ่นปัจจุบนั และที�จะมีขึ�นในอนาคต  
 
22.4. สิทธิ หนา้ที� และความรับผดิชอบของตวัแทนจาํหน่าย :  

 
22.5. สิทธิ หนา้ที� และความรับผดิชอบของที�ปรึกษาการลงทุน :  
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22.6. สิทธิ หนา้ที� และความรับผดิชอบของที�ปรึกษากองทุน / ที�ปรึกษาอื�น ๆ :  

 
22.7. สิทธิ หนา้ที� ความรับผิดชอบ และการแตง่ตั�งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากผู้สั�งซื5อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  
 
23.1. คา่ธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผูส้ั�งซื�อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
23.1.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
บริษทัจดัการจะเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายหรือคา่ธรรมเนียมในการซื�อขายหลกัทรัพย ์เมื�อสั�งซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ใน
อตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของราคาขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน โดยคาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรือรับซื�อคืนหน่วย
ลงทุน เพื�อนาํเงินดงักล่าวไปชาํระเป็นคา่ใชจ่้ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสั�งซื�อหรือสั�งขายหลกัทรัพย ์ตามที�กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื�อสั�งซื�อหรือสั�งขายหลกัทรัพย ์ 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงอตัราคา่ใชจ่้ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสั�งซื�อหรือสั�งขายหลกัทรัพยใ์ห้
สอดคลอ้งกบัคา่ใชจ่้ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสั�งซื�อหรือสั�งขายหลกัทรัพยที์�เกิดขึ�นจริง 
 
23.1.2. คา่ธรรมเนียมการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
บริษทัจดัการจะเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายหรือคา่ธรรมเนียมในการซื�อขายหลกัทรัพย ์เมื�อสั�งซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ใน
อตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของราคาขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน โดยคาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรือรับซื�อคืนหน่วย
ลงทุน เพื�อนาํเงินดงักล่าวไปชาํระเป็นคา่ใชจ่้ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสั�งซื�อหรือสั�งขายหลกัทรัพย ์ตามที�กองทุนจะ
ถูกเรียกเก็บเมื�อสั�งซื�อหรือสั�งขายหลกัทรัพย ์ 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงอตัราคา่ใชจ่้ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสั�งซื�อหรือสั�งขายหลกัทรัพยใ์ห้
สอดคลอ้งกบัคา่ใชจ่้ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสั�งซื�อหรือสั�งขายหลกัทรัพยที์�เกิดขึ�นจริง  
 
23.1.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
 
23.1.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
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23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
 
23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที�กาํหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
 
23.1.7. คา่ธรรมเนียมอื�น ๆ :  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนตามอตัราที�ธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินกาํหนด โดยบริษทั
จดัการจะหกัจากจาํนวนคา่ขายคืนหน่วยลงทุนนั�น ๆ  
คา่ธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซื้�อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราที�ธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินกาํหนด
โดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซื้�อหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการอาจเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายอื�นๆ ที�ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษทัจดัการหรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ�งเป็นกรณีที�บริษทัจดัการดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย 
ตามที�จ่ายจริง เช่น คา่ใชจ่้ายในการจดแจง้การจาํนาํกบันายทะเบียน คา่แกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้มูลในทะเบียน เป็นตน้ โดย
บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ  
 
23.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
23.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
อตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ตอ่ปีของมูลคา่ทรัพยสิ์นทั�งหมดของกองทุน หกัมูลคา่หนี� สินทั�งหมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  
 
23.2.2. คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
อตัราไม่เกินร้อยละ 0.07 ตอ่ปีของมูลคา่ทรัพยสิ์นทั�งหมดของกองทุน หกัมูลคา่หนี� สินทั�งหมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ทั�งนี�  คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าว
ไดร้วมคา่ธรรมเนียมการรับฝากทรัพยสิ์นในตา่งประเทศแลว้  
 
23.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  
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รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
อตัราไม่เกินร้อยละ 0.15 ตอ่ปีของมูลคา่ทรัพยสิ์นทั�งหมดของกองทุน หกัมูลคา่หนี� สินทั�งหมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  
 
23.2.4. คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทุน :  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
 
23.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
 
23.2.6. คา่ธรรมเนียมอื�น ๆ :  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
(1) คา่ใชจ่้ายเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเสนอหน่วยลงทุนครั� งแรก ซึ�งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื�อมีคา่ใชจ่้ายเกิดขึ�นตาม
จาํนวนที�จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายของกองทุนเฉลี�ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที�จะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากคา่ใชจ่้ายนั�น ไดแ้ก่  
(ก) คา่ใชจ่้ายในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ คา่ใชจ่้าย
ดา้นการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนาํกองทุน ทั�งนี�  คา่ใชจ่้ายขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินร้อย
ละ 1.00 ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ  
(ข) คา่ใชจ่้ายหรือคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวขอ้งในการจดัตั�งกองทุน การจดทะเบียนเพิ�มหน่วยลงทุน และคา่ใชจ่้ายตา่ง ๆ ที�
เกิดขึ�นจากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ค) คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัที�ปรึกษากฎหมาย  
(ง) คา่แปลเอกสารที�เกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน  
(2) คา่ใชจ่้ายเพื�อการดาํเนินงานของกองทุนซึ�งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื�อมีคา่ใชจ่้ายเกิดขึ�นตามจาํนวนที�จ่ายจริง โดย
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายของกองทุนเฉลี�ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที�จะไดรั้บผลประโยชน์จากคา่ใชจ่้ายนั�น
หรือในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดคา่ใชจ่้ายดงักล่าวขึ�น ไดแ้ก่  
(ก) คา่ใชจ่้ายในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ คา่ใชจ่้าย
ดา้นการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนาํกองทุน ทั�งนี�  คา่ใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  
(ข) คา่ใชจ่้ายอนัเกี�ยวเนื�องจากการลงทุนในตา่งประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย หรือภาษีอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งทั�งในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ คา่ใชจ่้ายในการรับราคาหลกัทรัพยเ์พื�อใชใ้นการคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิและหรือสอบทาน
มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ คา่ใชจ่้ายในการจดัใหมี้การคาํนวณผลการดาํเนินงานและระดบัความเสี�ยงของการลงทุน เป็นตน้ 
(ค) คา่ใชจ่้ายในการสอบบญัชีซึ�งรวมถึงการตรวจสอบทรัพยสิ์นที�อยูใ่นประเทศและตา่งประเทศ คา่ที�ปรึกษากฎหมาย 
คา่ใชจ่้ายตา่ง ๆ ที�เกิดขึ�นจากการปฏิบติัตามคาํสั�ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  
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(ง) คา่จดัทาํ จดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการแสดงความจาํนง ใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน คา่ใชจ่้ายในการจดัทาํ
และจดัพิมพ ์คาํขอเปิดบญัชีกองทุน ใบแสดงความจาํนงเพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน ใบจองซื�อหน่วยลงทุน คาํสั�งซื�อหน่วย
ลงทุน คาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือชื�อ หนงัสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง คา่จดัทาํ 
จดัพิมพ ์และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าวรายงานตา่งๆ สาส์นถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  
(จ) คา่จดัทาํ จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารที�เกี�ยวกบัการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงโครงการ คา่ใชจ่้ายในการลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน คา่ใชจ่้ายตา่งๆ ที�เกิดขึ�นจากการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.  
(ฉ) คา่จดัทาํ คา่พิมพแ์ละจดัส่งหนงัสือชี�ชวนและรายงานประจาํปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ช) คา่แปลเอกสารที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุน  
(3) คา่ใชจ่้ายและภาษีอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการดาํเนินงานของกองทุนที�เรียกเก็บจากกองทุนเมื�อมีคา่ใชจ่้ายเกิดขึ�นตาม
จาํนวนที�จ่ายจริง และในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายของกองทุนครั� งเดียวทั�งจาํนวน ไดแ้ก่  
(ก) คา่เอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน คา่เอกสารการลงบญัชีกองทุน  
(ข) คา่ใชจ่้าย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ที�ฟ้องร้องใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัหนา้ที�หรือเรียกคา่สินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพื�อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื�อไดรั้บคาํสั�งจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใชจ่้ายดา้นกฎหมายเพื�อรักษาสิทธิของกองทุน คา่ใชจ่้ายในการติดตามหนี�ของกองทุน  
(ค) คา่ใชจ่้ายในการรับชาํระหนี� เป็นทรัพยสิ์นอื�นแทนการชาํระหนี�ดว้ยเงินตามตราสารแห่งหนี�  คา่ธรรมเนียมศาล 
คา่ธรรมเนียมทนายความ คา่ใชจ่้ายในดา้นนิติกรรม คา่ประเมินราคา คา่จดจาํนอง คา่ปลอดจาํนอง คา่จดัพิมพเ์อกสาร 
คา่ใชจ่้าย หรือคา่ธรรมเนียมอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัทางราชการ คา่ใชจ่้ายดา้นภาษี คา่ทาํประกนัภยั คา่ดูแล และเก็บรักษา
ตลอดจนคา่ใชจ่้ายในการจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นดงักล่าว  
(ง) คา่ใชจ่้ายอนัเกี�ยวเนื�องจากการลงทุนในตา่งประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย หรือภาษีอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งทั�งในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ คา่ใชจ่้ายในการรับราคาหลกัทรัพยเ์พื�อใชใ้นการคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิและหรือสอบทาน
มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ คา่ใชจ่้ายในการจดัใหมี้การคาํนวณผลการดาํเนินงานและระดบัความเสี�ยงของการลงทุน เป็นตน้ 
(จ) คา่ใชจ่้ายในการรับชาํระเงินคา่ซื�อหน่วยลงทุน คา่ใชจ่้ายในการชาํระเงินคา่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล  
(ฉ) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่ง ๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ ์
คา่ธรรมเนียมการแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ คา่ประกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ ทั�งที�
เกิดขึ�นในประเทศไทยและตา่งประเทศ  
คา่ไปรษณียากรสาํหรับหนงัสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน คา่พาหนะ คา่ใชจ่้ายในการสื�อสารโตต้อบโดยวธีิอื�นที�มิใช่
ทางไปรษณีย ์ 
(ช) คา่ใชจ่้ายของผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในตา่งประเทศ หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศเพื�อเก็บรักษาทรัพยสิ์นใน
ตา่งประเทศ ซึ�งเมื�อรวมกบัคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 0.07 ตอ่ปีของมูลคา่ทรัพยสิ์น
ทั�งหมดของกองทุน หกัมูลคา่หนี� สินทั�งหมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 
(ซ) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการฝากทรัพยสิ์นในตา่งประเทศ เช่น คา่ธรรมเนียมการโอนเงินใน
ตา่งประเทศ หรือ คา่ธรรมเนียมในการทาํรายการ คา่ใชจ่้ายของผูดู้แลผลประโยชนใ์นการติดตอ่กบับุคคลภายนอก เป็น
ตน้  
(ฌ) คา่ใชจ่้ายตา่งๆ ในการชาํระบญัชีและเลิกกองทุน  
(ญ) คา่ใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาํเนินคดีเพื�อการรับชาํระหนี�ใด ๆ ของกองทุนรวม  
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(ฎ) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการชาํระราคา รับชาํระราคา ส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย ์เช่น คา่ธรรมเนียม
ธนาคาร คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ่้ายในการใชบ้ริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็นตน้ 
(ฏ) คา่ใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากผลตา่งระหวา่งอตัราแลกเปลี�ยนและวธีิการคาํนวณคา่ธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์นใน
ตา่งประเทศ กบัจาํนวนเงินที�จ่ายชาํระจริง 
(4) คา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวกบัการซื�อขายหลกัทรัพยท์ั�งในประเทศและตา่งประเทศ ซึ�งจะรวมอยูใ่นตน้ทุนของคา่ซื�อ
หลกัทรัพย ์เมื�อมีการซื�อหลกัทรัพยแ์ละจะถูกหกัจากคา่ขายหลกัทรัพยเ์มื�อมีการขายหลกัทรัพย ์อาทิ  
(ก) คา่อากรแสตมป์  
(ข) คา่ธรรมเนียมหรือคา่นายหนา้การซื�อขายหลกัทรัพย ์ 
(ค) คา่ธรรมเนียมการแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ คา่ประกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ ทั�งที�
เกิดขึ�นในประเทศไทยและตา่งประเทศ  
(ง) คา่ใชจ่้ายอนัเกี�ยวเนื�องจากการลงทุนในตา่งประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย หรือภาษีอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งทั�งในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ (ถา้มี)  
(จ) คา่ใชจ่้ายในการติดตอ่ซื�อขายหลกัทรัพย ์เช่น คา่โทรศพัทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล เป็นตน้  
(5) คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซึ�งมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 23.1 ถึง 23.2 (ถา้มี) โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บจาก
กองทุนตามจาํนวนเงิน และเวลาที�เกิดคา่ใชจ่้ายนั�นจริง ทั�งนี�  การเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ตอ่ปี
ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนที�เกินกวา่อตัราที�กาํหนด  
 
หมายเหตุ :  

บริษทัจดัการจะคาํนวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนทุก
วนัที�มีการคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิโดยใชมู้ลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนในแตล่ะวนัที�คาํนวณนั�นเป็นฐานในการ
คาํนวณคา่ธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน  
ในกรณีที�มีคา่ใชจ่้ายตามหวัขอ้ 23.2 อื�นๆ คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบักองทุน (5) บริษทัจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการ
อยา่งชดัเจนในหนงัสือชี�ชวนฉบบัขอ้มูลสาํคญัที�ผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจาํปี ซึ�งบริษทัจดัการตอ้งจดัทาํ
เมื�อสิ�นรอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี 
ทั�งนี�  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทั�งหมดของกองทุนจะบวกดว้ยภาษีมูลคา่เพิ�มและภาษีอื�นใดในทาํนองเดียวกนั  
การตดัจ่ายคา่ใชจ่้ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะลดหยอ่น หรือยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายหรือการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ั�งซื�อ
หรือผูส้ั�งขายคืนหน่วยลงทุน หรือลดหยอ่นหรือยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายหรือการรับซื�อคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผู ้
สั�งซื�อหน่วยลงทุนหรือผูส้ั�งขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลคา่การซื�อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทุน หรือการสั�งซื�อ หรือสั�งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื�อนไขที�บริษทัจดัการอาจกาํหนดขึ�นใน
อนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้คา่ธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนที�ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื�อไปซื�อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื�นซึ�งจดัตั�งและจดัการโดยบริษทัจดัการ หรือสั�งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื�นที�
จดัตั�งและจดัการโดยบริษทัจดัการเพื�อซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนนี�  ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบ
โดยทั�วกนั โดยจะปิดประกาศไวที้�สาํนกังานของบริษทัจดัการ 



กองทุนเปิดเค โกลด ์ 53

 
23.3. การเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ่้าย :  

บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ่้ายตามขอ้ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ข
เพิ�มเติมโครงการ โดยบริษทัจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี�   
23.3.1. กรณีเพิ�มอตัราคา่ธรรมเนียม หรืออตัราคา่ใชจ่้ายที�บริษทัจดัการไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน และหรือจากกองทุน 
บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั โดยจะติดประกาศที�สาํนกังานของบริษทั
จดัการและสาํนกังานใหญ่และลงประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั ทั�งนี�  การเพิ�ม
อตัราคา่ธรรมเนียม หรืออตัราคา่ใชจ่้ายดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรืออตัราคา่ใชจ่้ายภายใน
รอบระยะเวลา 1 ปี  
23.3.2. กรณีที�บริษทัจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียม หรืออตัราคา่ใชจ่้าย บริษทัจดัการจะปิดประกาศไวที้�สาํนกังานของ
บริษทัจดัการ  
ทั�งนี�  การเปลี�ยนแปลงตามขอ้ 23.3.1 และ 23.3.2 บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัเปลี�ยนแปลง  
 
24. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน หลกัเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที�มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
24.1. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน :  
 
เงื�อนไขพิเศษ :  

24.1. วธีิคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน  
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)  
1. บริษทัจดัการจะคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการที�สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
การคาํนวณมูลคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพยห์รือตราสารที�เสนอขายในตา่งประเทศ บริษทัจดัการจะใชห้ลกัการโดย
เทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ซึ�งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ทั�งนี�  ในกรณีที�บริษทั
จดัการจะตอ้งใชร้าคาหลกัทรัพยใ์นการอา้งอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออตัราผลตอบแทนผา่นระบบที�มีการเผยแพร่
ขอ้มูลและสามารถอา้งอิงได ้เช่น ระบบ Bloomberg เป็นตน้ ทั�งนี�  บริษทัจดัการอาจเปลี�ยนแปลงแหล่งที�มาของขอ้มูล
อา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 
2. บริษทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี�   
(2.1 ) คาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุนทุกสิ�นวนัทาํการภายใน 2 วนัทาํการ  
เวน้แตก่รณีที�กองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือนาํส่งขอ้มูลมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัใหก้บับริษทัจดัการ 
และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยดุทาํการตรงกบัวนัทาํการของบริษทัจดัการ และหรือมีวนัหยดุทาํการตอ่เนื�องกนัจนเป็น
เหตุใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุนทุกสิ�นวนัทาํการภายใน 2 วนัทาํการ
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ได ้บริษทัจดัการจะคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั�งนี�  ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�
บริษทัจดัการไดรั้บมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  
(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ�นวนัทาํการซื�อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัทาํ
การ ทั�งนี�  ใหใ้ชมู้ลคา่หน่วยลงทุนของสิ�นวนัทาํการซื�อขายหน่วยลงทุนนั�นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว  
เวน้แตก่รณีที�กองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือนาํส่งขอ้มูลมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัใหก้บับริษทัจดัการ 
และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยดุทาํการตรงกบัวนัทาํการของบริษทัจดัการ และหรือมีวนัหยดุทาํการตอ่เนื�องกนัจนเป็น
เหตุใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ�นวนัทาํการซื�อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วนัทาํการได ้บริษทัจดัการจะคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่
ชกัชา้ ทั�งนี�  ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�บริษทัจดัการไดรั้บมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  
(2.3) ประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุนของวนัดงัตอ่ไปนี�   
(ก) วนัทาํการซื�อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัทาํการถดัไป  
(ข) วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื�อการจ่ายเงินปันผล โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัทาํการถดัไป  
เวน้แตก่รณีที�กองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือนาํส่งขอ้มูลมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัใหก้บับริษทัจดัการ 
และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยดุทาํการตรงกบัวนัทาํการของบริษทัจดัการ และหรือมีวนัหยดุทาํการตอ่เนื�องกนัจนเป็น
เหตุใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุนภายใน 3 วนัทาํการได ้บริษทัจดัการ
จะประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั�งนี�  ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�บริษทัจดัการ
คาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุน  
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื�อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้
ประกาศภายใน 3 วนัทาํการถดัไป  
เวน้แตก่รณีที�กองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือนาํส่งขอ้มูลมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกัใหก้บับริษทัจดัการ 
และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยดุทาํการตรงกบัวนัทาํการของบริษทัจดัการ และหรือมีวนัหยดุทาํการตอ่เนื�องกนัจนเป็น
เหตุใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัทาํการได ้
บริษทัจดัการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั�งนี�  ภายในวนัทาํการถดัจาก
วนัที�บริษทัจดัการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน  
  
มูลคา่หน่วยลงทุน หมายถึง มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดเมื�อสิ�นวนัทาํการ
ที�คาํนวณนั�น  
มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนที�ประกาศขา้งตน้ ตอ้ง
ไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์ 
ในกรณีที�การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระทาํผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลคา่หน่วยลงทุนที�จดัขึ�นโดยสมาคม 
(NAV Center) หรือช่องทางอื�นที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษทัจดัการจะประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ
และมูลคา่หน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทาํการถดัไปก็ได ้
การประกาศขา้งตน้ บริษทัจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยหนึ�งฉบบั และปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย 
ณ ที�ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และจดัใหมี้ประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที�ติดตอ่ทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนที�ใชใ้นการซื�อขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
ในกรณีที�มูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื�อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ประกาศกาํหนด  
3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี�   
(3.1) คาํนวณและประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล  
(3.2) คาํนวณมูลคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สาํหรับ
มูลคา่หน่วยลงทุนเพื�อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งที� 4 ขึ�น ส่วนมูลคา่หน่วยลงทุน
เพื�อใชใ้นการคาํนวณราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งที� 5 ทิ�ง  
(3.3) ประกาศมูลคา่หน่วยลงทุนตามที�คาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที� 
5 ทิ�ง และประกาศราคาขายและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนตามที�คาํนวณไดใ้น (3.2)  
(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ
ใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที� 5 ทิ�ง  
ในกรณีที�มีผลประโยชน์เกิดขึ�นจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทัจดัการจะนาํผลประโยชนน์ั�นรวมเขา้เป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุนเปิด 
4. การคาํนวณมูลคา่หลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นของกองทุนในตา่งประเทศเป็นเงินบาท 
สาํหรับหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นของกองทุนในตา่งประเทศ บริษทัจดัการจะคาํนวณมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหรือ
ราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ระหวา่งธนาคาร ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยอตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยของธนาคารพาณิชย ์ณ สิ�นวนัทาํการซื�อขายนั�น และในกรณีที�
ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าวหรือกรณีที�บริษทัจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชนเ์ห็นวา่อตัราแลกเปลี�ยนนั�นไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษทั
จดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�จะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ�มเติมใน
อนาคต บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�ประกาศโดยธนาคารพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื�นใดแทน หรือ 
ตามที�มีประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ�มเติมได ้ 
บริษทัจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื�อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนในกรณีดงัตอ่ไปนี�   
(ก) เมื�อบริษทัจดัการไม่ขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับคาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายหน่วยลงทุน ตามที�ระบุไวใ้น
โครงการ หรือเป็นวนัหยดุทาํการซื�อขายของกองทุน และหรือกองทุนหลกั และหรือตวัแทนขายกองทุนหลกั  
(ข) เมื�อมีเหตุที�บริษทัจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดรั้บการยกเวน้ตั�งแตว่นัที�ปรากฏเหตดุงักล่าว  
เมื�อปรากฏเหตขุา้งตน้ บริษทัจดัการจะประกาศการหยดุคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน ณ ที�ทาํการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานที�ติดตอ่ทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือ
รับซื�อคืนที�ใชใ้นการซื�อขายหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะรายงานการหยดุคาํนวณมูลคา่ดงักล่าวพร้อมทั�งแสดง
เหตผุล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนนั�นใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
ในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นที�ทาํใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคา
รับซื�อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะขอผอ่นผนัการไม่คาํนวณและประกาศตามกาํหนดนี�ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�ไม่สามารถคาํนวณและประกาศได ้ 
 
24.2. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีที�มูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  
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24.2. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีที�มูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
1.ในกรณีที�ราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งนอ้ยกวา่หนึ�งสตางค ์หรือตา่งจากราคาหน่วย
ลงทุนที�ถูกตอ้งตั�งแตห่นึ�งสตางคขึ์�นไป แตไ่ม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะจดัทาํและส่ง
รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนบัแตว่นัที�พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
และจดัใหมี้สาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ที�ทาํการของบริษทัจดัการเพื�อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี�  
(1) ราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้ง 
(2) ราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง 
(3) สาเหตุที�ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื�อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั�งนี�  เวน้แตใ่นกรณีที�ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกที�ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดครั� งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยหรือศูนยซื์�อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 
ในกรณีที�เหตุของความผิดพลาดซึ�งทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึ�งมีผลตอ่เนื�องตอ่การคาํนวณราคา
หน่วยลงทุนครั� งตอ่ไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบี�ยผดิพลาด เป็นตน้ บริษทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนให้
ถูกตอ้งนบัแตว่นัที�บริษทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย 
2.ในกรณีที�ราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งตั�งแตห่นึ�งสตางคขึ์�นไป และคิดเป็นอตัรา
ตั�งแตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบัแตว่นัที�พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัที�ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการดงัตอ่ไปนี� เฉพาะวนัที�ราคาหน่วยลงทุนที�ไม่
ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งตั�งแตห่นึ�งสตางคขึ์�นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั�งแตร้่อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง 
(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ�นภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�พบวา่ราคา
หน่วยลงทุนนั�นไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�คาํนวณราคาหน่วย
ลงทุนเสร็จสิ�น เพื�อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�บริษทัจดัการส่ง
รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทั�งนี�  รายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี�  
 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง 
(ค) สาเหตุที�ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(ง) การดาํเนินการของบริษทัจดัการเมื�อพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะจดัใหมี้สาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที�ทาํการของบริษทัจดัการ เพื�อใหส้าํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้
(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที�ถุกตอ้งภายในวนัที�ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื�อกองทุนรวมที�มีการแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที�มีการแกไ้ขราคาตาม (2)ในหนงัสือพิมพร์ายวนั
อยา่งนอ้ยหนึ�งฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแตว่นัที�ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 
(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ซื้�อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนที�ไดซื้�อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที�ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
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ทาํการนบัแตว่นัที�ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 
(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพื�อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทั�งสาํเนารายงาน
การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที�จดัทาํตาม (1) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํ
การนบัแตว่นัที�ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานั�น เวน้
แตใ่นกรณีที�ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที�ไม่อาจควบคุมได ้บริษทัจดัการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกนัใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะส่งสาํเนาเอกสารที�ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่การที�ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที�ไม่อาจควบคุมไดแ้ทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษทัจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัตอ่ไปนี�  
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งตํ�ากวา่ราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง (understate) บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงันี�  
(ก) กรณีที�เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้�อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ�งมีมูลคา่
เท่ากบัส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งหากปรากฏวา่ผูซื้�อหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่อ้ยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที�จะตอ้งลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของ
บริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคาที�ขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนที�เหลืออยูน่ั�นและจ่ายเงินของ
บริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคาที�ขาดอยู ่แลว้แตก่รณี เพื�อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แตก่าร
ที�ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที� 
ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดครั� งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซื์�อขาย
หลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 
(ข) กรณีที�เป็นการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพิ�มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวน
ซึ�งมีมูลคา่เท่ากบัส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคา เพื�อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แตห่ากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน
ไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคา เพื�อชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง (overstate) บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงันี�  
(ก) กรณีที�เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพิ�มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้�อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ�งมีมูลคา่
เท่ากบัส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวน
เท่ากบัส่วนตา่งของราคา เพื�อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้�อหน่วยลงทุน 
(ข) กรณีที�เป็นการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ�ง
มีมูลคา่เท่ากบัส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนที�ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที�ถูกตอ้งหากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่อ้ยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที�จะตอ้งลด บริษทัจดัการจะ
จ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคาที�ขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนที�เหลืออยูน่ั�นและ
จ่ายเงินของบริษทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคาที�ขาดอยู ่แลว้แตก่รณี เพื�อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 
เวน้แตก่ารที�ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที�ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาดครั� งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซื์�อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์
รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 
ในกรณีที�บริษทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซื้�อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลคา่ไม่ถึงหนึ�ง
ร้อยบาท บริษทัจดัการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที�มีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แตถ่า้บุคคล
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ดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัทาํการนบัแตว่นัที�
ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุน
เปิดเพื�อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้�อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินของ
บริษทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้
 
4. บริษทัจดัการจะรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายตา่ง ๆ ที�เกิดขึ�นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น คา่ใชจ่้ายในการประกาศการ
แกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสือพิมพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ่้ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้�อหน่วยลงทุนและ
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที�ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที�ไม่อาจควบคุม
ได ้
 
25. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
 
วนัที�สิ�นสุดรอบบญัชี : เดือน  วนัที�  
วนัที�สิ�นสุดรอบบญัชีครั� งแรก : 30 มิถุนายน 2552  
 
รายละเอียดเพิ�มเติม :  

 
26. กาํหนดเวลาและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการจะดาํเนินการในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการ ดงันี�  
1. บริษทัจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื�อกาํหนดการรับเงินปันผลภายในวนัสิ�นรอบระยะเวลา
บญัชี หรือวนัสิ�นงวดอื�นใดที�จะจ่ายเงินปันผล 
2. บริษทัจดัการจะคาํนวณการเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานตอ่หน่วย และเงินปันผลตอ่หน่วย โดยถือ
จาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วนัปิดทะเบียนพกัการโอน
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ ์โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีชื�อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 
ณ วนัเวลาดงักล่าวเท่านั�น 
3. บริษทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื�อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผล
โดยไม่ชกัชา้ โดยบริษทัจดัการจะปฏิบติัดงัตอ่ไปนี�  
3.1 ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยหนึ�งฉบบั 
3.2 ปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย ณ ที�ทาํการของบริษทัจดัการ และจดัใหมี้ประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที�ติดตอ่ทุกแห่ง
ของตวัแทน 
3.3 ส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 
4. บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามวธีิการรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื�นใดที�ผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้น
ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีชื�ออยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนใน 
วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วนัทาํการนบัจากวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน  
ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ ์และหรือ เงื�อนไขใน
การจ่ายเงินปันผลในอนาคต บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยถือวา่ไดรั้บ
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มติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรับเงินปันผลจาํนวนใดภายในอายคุวามใชสิ้ทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์บริษทัจดัการจะไม่นาํเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวไปใชเ้พื�อการอื�นใดนอกจากเพื�อประโยชน์ของกองทุน
รวมนั�น  
 
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
27.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการมีขอ้ผกูพนัที�จะตอ้งรับซื�อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื�อผูถื้อหน่วยลงทุนนาํหน่วยลงทุนมาขาย
คืนแก่บริษทัจดัการ หรือผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื�อคืน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถนาํหน่วยลงทุนมาขายคืนไดทุ้ก
วนัทาํการรับซื�อคืนตามราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนซึ�งคาํนวณตามหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและ
การประกาศมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุน" และไดรั้บ
การรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีที�บริษทัจดัการดาํเนินการตามที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเลื�อน
กาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาํสั�งซื�อหรือคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุน"  
ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดรั้บชาํระคา่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอื�นแทนเงินได ้ในกรณีที�กองทุน
ไม่สามารถชาํระเงินคา่รับซื�อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามที�กาํหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระคา่รับซื�อ
คืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นแทนเงิน"  
 
27.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

เนื�องจากกองทุนนี� เป็นกองทุนที�จ่ายเงินปันผล ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที�จะไดรั้บการจดัสรรกาํไรในรูปของเงินปันผล
จากกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�ระบุไวใ้นหวัขอ้ "กาํหนดเวลาและวธีิการจ่ายเงินปันผล" 
การจาํกดัสิทธิรับเงินปันผล  
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดที�ถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน จะถูกจาํกดัสิทธิรับเงินปันผล
ในส่วนที�ถือเกินนั�น เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี�   
1. การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนมิไดเ้กิดจากการไดห้น่วยลงทุนมาเพิ�มเติม  
2. การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุน ที� ทน. 46/2556 เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที�ของบริษทัจดัการ  
(ข) บริษทัจดัการจะยกเงินปันผลส่วนที�ถูกจาํกดัสิทธิตาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดิน  
(ค) ในระหวา่งการดาํเนินการเพื�อยกเงินปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดิน บริษทัจดัการจะจดัทาํบญัชีและแยกเงินปันผล
ส่วนดงักล่าวออกจากทรัพยสิ์นอื�นของกองทุนรวม โดยไม่นาํมารวมคาํนวณเป็นมูลคา่ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม  

 
27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  
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ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี�   
27.3.1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคูส่มรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  
27.3.2. การโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูรั้บประโยชนต์ามพินยักรรม  
27.3.3. การโอนตามคาํสั�งศาล  
27.3.4. การโอนอนัเนื�องมาจากการบงัคบัจาํนาํหน่วยลงทุน  
27.3.5. การโอนในกรณีพิเศษอื�นๆ ซึ�งบริษทัจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เช่น กรณีการแกไ้ขหนงัสือสมุดบญัชี
แสดงสิทธิที�เกิดขึ�นโดยผิดพลาดจากระบบการซื�อขาย เป็นตน้  
นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที�ระบุขา้งตน้ 
วธีิการขอโอนหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื�นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที�นายทะเบียนพร้อม
เอกสารหลกัฐานแสดงเหตใุนการโอนตามขอ้ 27.3.1 สาํหรับการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 27.3.2 ขอ้ 27.3.3 หรือขอ้ 
27.3.4 ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดตอ่ นายทะเบียนดว้ยตนเองพร้อมแสดงเอกสารหลกัฐานการรับโอนตาม
กฎหมาย  
ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ตอ่เมื�อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื�อผูรั้บโอน
หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ�งนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูรั้บโอนภายใน 
30 วนันบัแตว่นัรับคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั�งนี�  ผูรั้บโอนมีหนา้ที�จะตอ้งมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาที�
นายทะเบียนนดัหมาย  
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาํหน่วยลงทุนไปจาํนาํไดต้ามกฎหมาย แตท่ั�งนี�นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการ
จาํนาํใหแ้ก่ผูรั้บจาํนาํที�เป็นสถาบนัการเงินเท่านั�น 
ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ 
หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการ
ถือหน่วยลงทุน เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที�ของบริษทัจดัการ  

 
27.4. สิทธิในการลงมติเพื�อแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวธีิจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื�อทาํการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการหรือแกไ้ขวธีิจดัการ โดยบริษทัจดัการจะทาํการแกไ้ข
เพิ�มเติมโครงการลงทุนไดต้อ่เมื�อไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ�งคิดตามจาํนวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั�งสิ�นของโครงการ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนตามที�
บริษทัจดัการไดก้าํหนดขึ�น และในกรณีที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หนึ�งในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด บริษทัจดัการหรือบริษทัหลกัทรัพยที์�เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผู ้
ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั�นในส่วนที�เกินกวา่หนึ�ง
ในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด ทั�งนี�  เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "วธีิการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการ
จดัการกองทุนหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ"  
 
27.5. สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเมื�อเลิกโครงการ :  
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ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที�จะไดรั้บเงินคืนเมื�อโครงการสิ�นสุดลง โดยบริษทัจดัการจะจดัใหมี้ผูช้าํระบญัชีที�สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระบญัชี โดยจะไดด้าํเนินการใหมี้การจาํหน่ายทรัพยสิ์นของโครงการ ชาํระภาระ
หนี� สินและแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการที�ระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระบญัชีกองทุนรวมและ
วธีิการเฉลี�ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื�อเลิกโครงการ"  
 
27.6. สิทธิประโยชน์อื�น ๆ :  

สิทธิในการจาํนาํหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาํหน่วยลงทุนไปจาํนาํไดต้ามกฎหมาย ทั�งนี�  นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการ
จาํนาํใหแ้ก่ผูรั้บจาํนาํที�เป็นสถาบนัการเงินเท่านั�น  
 
28. วธีิการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจดัการ :  

เวน้แตก่ฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื�น ในการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ 
หากมิไดก้ระทาํตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มติของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของโครงการ บริษทัจดัการจะตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานเกี�ยวกบัการขอ
มติและการนบัมติไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื�อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินั�น 
ในกรณีที�การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธีิจดัการไดก้ระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทั
จดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�ไดมี้มติใหแ้กไ้ข และบริษทัจดัการแจง้
การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวธีิการจดัการไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัแห่งทอ้งถิ�นอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และวนัที�ไดมี้มติใหแ้กเ้พิ�มเติมแลว้แตก่รณี 
บริษทัจดัการอาจจะดาํเนินการเพิ�มจาํนวนเงินทุนของกองทุนหรือขอเพิ�มจาํนวนวงเงินลงทุนในตา่งประเทศตามเงื�อนไข
ที�กฎหมาย ก.ล.ต.กาํหนด โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  
 
29. การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม :  
 
เงื�อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :  

1. หากปรากฏวา่กองทุนเปิดใดมีมูลคา่หน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนดงันี�   
(1.1) จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 รายในวนัทาํการใด  
(1.2) มูลคา่หน่วยลงทุนที�ขายไดแ้ลว้ทั�งหมดโดยคาํนวณตามมูลคา่ที�ตราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 50 ลา้น
บาทในวนัทาํการใดและบริษทัจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุนเปิดนั�น  
2. เมื�อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งใหบ้ริษทัจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีที�บริษทัจดัการกระทาํการหรืองดเวน้
กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรือไม่ปฏิบติัหนา้ที�ของตน 



กองทุนเปิดเค โกลด ์ 62

3. เมื�อไดรั้บความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของโครงการจดัการ 
4. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั�งและจดัการกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั�วไป หากปรากฏ
วา่ 
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ�งเกินกวา่หนึ�งในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนรวมนั�น เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
(ข) ในกรณีที�ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษทัจดัการดาํเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกบั
บุคคลอื�น อนัเป็นการปกปิดหรืออาํพรางลกัษณะที�แทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด
ที�ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนรวมเพื�อผู ้
ลงทุนทั�วไป 
5. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั�งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีที�มีเหตุอนัควรสงสยัวา่
อาจมีการจดัตั�งกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั�วไปเพื�อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็น
การเฉพาะ หรือเพื�อเป็นเครื�องมือในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้าํเนินการแจง้บริษทัจดัการจะหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งทาํการชี�แจง แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจริง และ
หลกัฐาน ซึ�งในกรณีที�ไม่มีการชี�แจง หรือชี�แจงแลว้แตไ่ม่อาจพิสูจน์หรือทาํใหเ้ชื�อไดว้า่การจดัตั�งกองทุนรวมเป็นการ
จดัตั�งกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั�วไปอยา่งแทจ้ริง และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งบริษทัจดัการจะทาํการแกไ้ข 
หรือดาํเนินการใด ๆ และบริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งได ้หรือ
ดาํเนินการแลว้แตไ่ม่สามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั�วไปอยา่งแทจ้ริง 
 
30. การดาํเนินการของบริษัทจดัการ เมื�อเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม :  

เวน้แตก่ฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื�น  
บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี� เพื�อเลิกกองทุนเปิดดงักล่าว  
(ก) ยติุการรับคาํสั�งซื�อและคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนตั�งแตว่นัทาํการที�ปรากฏเหตุตาม 29. (1)(1.1) หรือ 29. (1)(1.2) หรือ 
29. (1)(1.3) 
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนรวมทั�งแจง้เป็น
หนงัสือใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั�งนี�ภายใน 3 วนัทาํการนบัแตว่นัทาํการที�ปรากฏเหตุตาม 29. 
(1)(1.1) หรือ 29. (1)(1.2) หรือ 29. (1)(1.3) 
(ค) จาํหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นที�เหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนบัแตว่นัทาํการที�ปรากฏเหตุ
ตาม 29. (1)(1.1) หรือ 29. (1)(1.2) หรือ 29. (1)(1.3) เพื�อรวบรวมเงินเท่าที�สามารถกระทาํไดเ้พื�อชาํระคา่ขายคืนหน่วย
ลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  
(ง) ชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินที�รวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการ
นบัแตว่นัทาํการที�ปรากฏเหตุตาม 29. (1)(1.1) หรือ 29. (1)(1.2) หรือ 29. (1)(1.3) และเมื�อไดด้าํเนินการชาํระคา่ขายคืน
หน่วยลงทุนแลว้จะถือวา่เป็นการเลิกกองทุนเปิดนั�น 
เมื�อไดด้าํเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว้ หากมีหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการดาํเนินการตาม (ค) บริษทั
จดัการจะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และ
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วธีิการชาํระบญัชีของกองทุนรวม  
ในกรณีที�มีการเลิกกองทุนเพราะเหตุที�ทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหนา้ บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี�   
(1) แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน รวมทั�ง
แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนวนัเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 
วนัทาํการ เวน้แตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเห็นชอบเป็นอยา่งอื�น และอาจกระทาํการดว้ยวธีิอื�นใดเพื�อให้
ประชาชนรับทราบขอ้มูลในเรื�องดงักล่าวได ้เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถิ�น เป็นตน้  
(2) จาํหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเพื�อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย ์และตั�ว
สญัญาใชเ้งินที�มีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื�อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ�นก่อนวนัเลิกกองทุน เวน้แตใ่นกรณีที�มีเหตจุาํเป็น
และสมควร 
 
31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวธีิการเฉลี�ยเงนิคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื�อเลกิโครงการ :  

บริษทัจดัการจะจดัใหมี้การชาํระบญัชี โดยจะแตง่ตั�งผูช้าํระบญัชีที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื�อ
ทาํหนา้ที�รวบรวม และแจกจ่ายทรัพยสิ์นที�คงเหลือจากการชาํระหนี� สินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
รวมทั�งทาํการอยา่งอื�นตามแตจ่าํเป็นเพื�อชาํระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จสิ�น ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด สาํหรับคา่ใชจ่้ายและเงินคา่ตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่าย
จากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้าํระบญัชีจะดาํเนินการเฉลี�ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ
เท่าที�คงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที�ผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานที�ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  
เมื�อไดช้าํระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูช้าํระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้าํระบญัชีจดัการโอน
ทรัพยสิ์นดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธิ� ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
32. ข้อกาํหนดอื�น ๆ :  

32.1. การกูย้มืเงินหรือก่อภาระผกูพนัของกองทุน  
ในการจดัการกองทุน บริษทัจดัการอาจกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื�อคืนในนามกองทุนรวมไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั�งนี�  จะทาํ
เพื�อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 
32.2. การดาํเนินการในกรณีที�บริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงความพอเพียงของเงินกองทุน 
ในกรณีที�บริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่
ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํประกนัภยัความรับผิดของบริษทัจดัการ บริษทั
จดัการจะเปลี�ยนใหบ้ริษทัจดัการรายอื�นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธีิขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ�ง
หนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนรวมภายในสิบหา้วนันบัแตว่นัที�บริษทัจดัการรู้หรือ
อาจรู้ถึงการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั�งนี�  หากมีเหตจุาํเป็นและสมควร บริษทัจดัการอาจ
ขอใหส้าํนกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษทัจดัการรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อ
หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีที�มีคา่ใชจ่้ายเกิดขึ�นจากการเปลี�ยนบริษทัจดัการ บริษทัจดัการจะเป็นผูรั้บผดิชอบ
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คา่ใชจ่้ายดงักล่าว  
หากบริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาที�กาํหนด บริษทัจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมตอ่ไป 
32.3. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ�งในสาม 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไม่เกินหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั�งหมด ในกรณีที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด บริษทัจดัการตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั�นในส่วนที�เกินกวา่
หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั�นใหมี้จาํนวนไม่เกินหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของ
กองทุนรวมนั�นภายในระยะเวลาที�ประกาศกาํหนด หรือดาํเนินการเลิกกองทุนรวมนั�นทนัที เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที� ทน. 46/2556 เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหนา้ที�ของบริษทัจดัการ  
32.4. การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื�องจากการที�กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื�น (Soft Commission) 
บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื�อกองทุนจากบุคคลที�เป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเนื�องจากการใชบ้ริการของ
บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แตต่อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี�  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที�รับไวน้ั�นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นที�มีมูลคา่ในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเกี�ยวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที�แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั�นบ่อยครั� งเกินความจาํเป็น เพื�อใหก้องทุน
ไดรั้บประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว 
ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ�งใหแ้ก่กองทุนที�อยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการ
ตอ้งกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยที์�อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั�นดว้ย 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื�น (Soft 
Commission) เพื�อประโยชนข์องบริษทัจดัการได ้เวน้แตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที�เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบติัที�บริษทัจดัการประกาศไวภ้ายในบริษทั ซึ�งผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี�ไดที้�บริษทัจดัการ 
32.5. การซื�อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
ผูล้งทุนสามารถซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนนี�ควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติได ้โดยติดตอ่กบับริษทัประกนัชีวติ หรือตวั
แทนที�บริษทัประกนัชีวติกาํหนด ทั�งนี�  การซื�อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติอาจมีขอ้กาํหนด และวธีิปฏิบติั
ที�แตกตา่งไปจากการซื�อขายกองทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทุนก่อน อนึ�ง บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะยกเลิกการซื�อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชีวติได ้โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนและผูล้งทุนทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั โดยบริษทัจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยหนึ�ง
ฉบบั และปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย ณ ที�ทาํการของบริษทัจดัการและบริษทัประกนัชีวติ และบริษทัจดัการจะแจง้ให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 
ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการซื�อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติมีดงันี�  อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยไม่ถือวา่เป็น
การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการ 
32.5.1 มูลคา่ขั�นตํ�าของการสั�งซื�อหน่วยลงทุน มูลคา่ขั�นตํ�าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือใน
บญัชีขั�นตํ�า  
ในการซื�อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวตินั�น บริษทัจดัการไม่กาํหนดมูลคา่ขั�นตํ�าของการสั�งซื�อหน่วยลงทุน 
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มูลคา่ขั�นตํ�าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั�นตํ�า  
32.5.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
ผูล้งทุนสามารถซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทุนผา่นบริษทัประกนัชีวติ 
หรือตวัแทนที�บริษทัประกนัชีวติกาํหนด โดยชาํระเป็นเงินสด หรือวธีิอื�นใดที�บริษทัประกนัชีวติกาํหนด ทั�งนี�  ระยะเวลา
ในการสั�งซื�อจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที�กาํหนดไวใ้นโครงการ โดยคาํสั�งซื�อหน่วย
ลงทุนจะมีผลเมื�อบริษทัประกนัชีวติไดรั้บเอกสารและเงินจองซื�อครบถว้น และไดพิ้จารณาอนุมติักรมธรรมแ์ลว้ และจะ
สมบูรณ์ตอ่เมื�อบริษทัจดัการไดรั้บเงินคา่สั�งซื�อหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื�อใหบ้ริษทัจดัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูล้งทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็น
กรณีพิเศษ 
 
ในกรณีการสั�งซื�อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ บริษทัจดัการ หรือบริษทัประกนัชีวติ อาจปฏิเสธคาํสั�งซื�อ
หน่วยลงทุนของผูล้งทุน ในกรณีที�บริษทัจดัการ หรือบริษทัประกนัชีวติ พิจารณาแลว้เห็นวา่การสั�งซื�อหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมีผลกระทบตอ่การลงทุนของกองทุน หรือตอ่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือตอ่ชื�อเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษทัจดัการ หรือบริษทัประกนัชีวติ  
32.5.3 การรับซื�อคืนหน่วยลงทุน 
(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทุนผา่น
บริษทัประกนัชีวติ ทั�งนี�  บริษทัประกนัชีวติอาจกาํหนดมูลคา่ขั�นตํ�าในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื�อนไขในการขายคืน
หน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วธีิการนาํส่งเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเพิ�มเติมตามที�ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัชีวติ และหรือเอกสารการขายที�ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บจากบริษทัประกนัชีวติ โดยระยะเวลาการขาย
คืนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นโครงการ และคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื�อบริษทัประกนัชีวติ
ไดรั้บเอกสารหลกัฐานครบถว้น ตามกฎเกณฑข์องบริษทัประกนัชีวตินั�นๆ  
ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วยลงทุนที�ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน 
โดยใชแ้บบฟอร์มของบริษทัประกนัชีวติ ตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม ์
(2) การรับซื�อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
บริษทัประกนัชีวติอาจดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจาํทุกเดือนเพื�อนาํคา่ขายคืนหน่วยลงทุนมาชาํระ
คา่การประกนัภยั คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการ และคา่ธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์ตามอตัราและวธีิการที�กาํหนดใน
กรมธรรม ์โดยบริษทัประกนัชีวติจะสรุปคา่ใชจ่้ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจสอบคา่ใชจ่้ายล่าสุดไดต้ามช่องทางที�บริษทัประกนัชีวติจะเปิดเผยในเอกสารประกอบการขายที�ผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดรั้บจากบริษทัประกนัชีวติ 
32.5.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บับริษทัประกนัชีวติภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วย
ลงทุน ภายใน 15 วนัทาํการนบัตั�งแตว่นัถดัจากวนัสั�งซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั�งนี�  บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะไม่
ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทุน อนึ�ง 
บริษทัประกนัชีวติจะเป็นผูอ้อกใบยนืยนัการสั�งซื�อหน่วยลงทุนตามขอ้ 32.5.2 และการขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 
32.5.3(1) ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 
32.5.5 การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผา่นบริษทัประกนัชีวติ ตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นกรมธรรม ์
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โดยส่งคาํสั�งตามแบบฟอร์มที�บริษทัประกนัชีวติกาํหนด 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวม
ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติตามที�บริษทัประกนัชีวติกาํหนดไวเ้ท่านั�น โดยตอ้งเป็นการทาํรายการผา่นบริษทัประกนั
ชีวติ การสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ�ง (กองทุนเปิดตน้
ทาง) เพื�อซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ�ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบริษทัประกนัชีวติจะเป็นผูด้าํเนินการนาํเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดตน้ทาง ซึ�งไดห้กัคา่ธรรมเนียมการรับซื�อคืนหน่วยลงทุน(ถา้มี) เพื�อนาํไปชาํระคา่ซื�อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
ปลายทาง หรือดาํเนินการอื�นใดเพื�อใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 
บริษทัประกนัชีวติอาจระงบัการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนทั�งหมดและหรือบางส่วน เป็นการชั�วคราวและหรือถาวรในกรณี
ที�บริษทัประกนัชีวติเห็นวา่ไม่เป็นประโยชนห์รือมีผลกระทบในทางลบตอ่ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีที�จาํนวนที�ขายคืน
หน่วยลงทุนตน้ทางตํ�ากวา่จาํนวนขั�นตํ�าที�บริษทัประกนัชีวติกาํหนดในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที�ยกเลิกตาม
เงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์
ราคาขายและราคารับซื�อคืน ในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การกาํหนดราคารับซื�อคืนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลคา่หน่วยลงทุนเมื�อสิ�นวนัทาํการที�บริษทั
จดัการไดรั้บคาํสั�ง และทาํรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนหกัดว้ยคา่ธรรมเนียม (ถา้มี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลคา่หน่วยลงทุนเมื�อสิ�นวนัทาํการซื�อขาย
หน่วยลงทุน บริษทัจดัการไดรั้บคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนปลายทาง หรือวนัทาํการซื�อขายที�บริษทัประกนัระบุใหเ้ป็นวนัทาํ
การซื�อหน่วยลงทุนปลายทาง โดยจะตอ้งเป็นวนัทาํการที�บริษทัถือวา่ไดรั้บชาํระเงินคา่ซื�อหน่วยลงทุนแลว้ ทั�งนี�  มูลคา่
หน่วยลงทุนที�ใชค้าํนวณราคาขายและราคารับซื�อคืนในการสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาที�ไดรั้บ
การรับรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
วธีิการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนไดที้�บริษทัประกนัชีวติทุกวนัและเวลาทาํการตามที�บริษทั
ประกนัชีวติกาํหนด โดยกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มใหช้ดัเจน ทั�งนี�  บริษทัประกนัชีวติขอสงวนสิทธิที�จะไม่
ดาํเนินการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงื�อนไขที�บริษทัประกนัชีวติระบุไวใ้นแบบฟอร์มหรือกรมธรรม ์
โดยบริษทัประกนัชีวติจะยกเลิกคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวทนัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบ 
ผูล้งทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนนั�นไดเ้สร็จสิ�น
สมบูรณ์แลว้ไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 
บริษทัประกนัชีวติจะเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือยนืยนัการทาํรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั
ทาํการ นบัแตว่นัที�ไดด้าํเนินการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน สาํหรับกรณีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนอตัโนมติัและการปรับ
สดัส่วนลงทุนอตัโนมติั บริษทัประกนัชีวติจะจดัส่งรายงานยนืยนัการรับคาํสั�งครั� งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี 
แลว้แตก่รณี ทั�งนี�ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนไดต้ามวธีิที�บริษทัประกนัชีวติกาํหนด 
32.5.6 วนัและเวลาในการขาย รับซื�อคืนหน่วยลงทุน และสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซื�อ ขาย หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนไดที้�บริษทัประกนัชีวติไดทุ้กวนัและเวลาทาํการที�บริษทั
ประกนัชีวติกาํหนด ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทาํรายการเกี�ยวกบักองทุน ไดแ้ก่ การซื�อหน่วยลงทุน (การชาํระเบี�ย
ประกนัภยัเพิ�มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรมป์ระกนัชีวติ) การสบัเปลี�ยนกองทุน 
การสบัเปลี�ยนกองทุนอตัโนมติั และการปรับสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัไดโ้ดยส่งคาํสั�งตามแบบฟอร์มและปฏิบติัตาม
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หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�บริษทัประกนัชีวติกาํหนด 
32.5.7 สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกตา่งจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี� เพียง
อยา่งเดียว ดงันี�  
(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี�ยนมือหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใด
ทั�งสิ�น 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินาํหน่วยลงทุนไปจาํนาํเป็นหลกัประกนั 
(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการทาํกรมธรรมป์ระชีวติควบหน่วยลงทุนภายใน 15 
วนัหลงัจากวนัที�ไดรั้บกรมธรรมจ์ากบริษทัประกนัชีวติ โดยบริษทัประกนัชีวติจะเป็นผูด้าํเนินการขายหน่วยลงทุนกบั
บริษทัจดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัที�บริษทัจดัการไดรั้บคาํสั�งขายคืน
และไดท้าํรายการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้ 
(4) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนที�แตกตา่งเมื�อซื�อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ เนื�องจากบริษทัประกนัชีวติจะทาํ
หนา้ที�เป็นตวัแทนในการรวบรวม และนาํส่งคาํสั�งซื�อและขายหน่วยลงทุนไปยงับริษทัจดัการในนามของบริษทัประกนั
ชีวติ โดยไม่เปิดเผยชื�อที�แทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดรั้บขอ้มูลกองทุนอาจล่าชา้กวา่
ไดรั้บจากบริษทัจดัการโดยตรง  
เป็นตน้ 
32.5.8 การจดัส่งรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
(1) การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาํปีของกองทุน 
บริษทัประกนัชีวติจะเป็นผูด้าํเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หลงัจากที�
ไดรั้บเอกสารจากบริษทัจดัการ 
(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
บริษทัประกนัชีวติจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบฐานะทางการเงินดงักล่าวไดท้างโทรศพัท ์หรือช่องทางอื�นที�บริษทัประกนัชีวติกาํหนด หรือร้องขอรายงาน
แสดงฐานะการเงินเพิ�มเติมจากบริษทัประกนัชีวติไดไ้ม่เกินเดือนละหนึ�งครั� งโดยไม่เสียคา่ธรรมเนียม 
32.6. ตวัชี�วดั (Benchmark) 
เนื�องจากกองทุนนี�ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ�งลงทุนในทองคาํแท่ง และอาจลงทุนในสญัญา
ซื�อขายล่วงหนา้ เพื�อการป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน ดงันั�น ผูถื้อหน่วยลงทุนควรเปรียบเทียบผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนกบัดชันีราคาทองคาํในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ และปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสี�ยงดา้น
อตัราแลกเปลี�ยน ซึ�งเปรียบเสมือนกบัการเทียบกบัดชันีราคาทองคาํที�ไดรั้บการป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน
เตม็จาํนวน 
32.7 ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที�เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ�งตอ่ไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินที�ไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกี�ยวกบับญัชีของ
บุคคลที�อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ�งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผูซึ้� ง
มีถิ�นที�อยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ้�งมีถิ�นที�อยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ�งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นั�น นอกจากนี�ยงั
ปรากฏดว้ยวา่ในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายที�มีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์น
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ลกัษณะที�คลา้ยคลึงกบั FATCA (ซึ�งตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที�
เกี�ยวขอ้ง”) กองทุนรวมและบริษทัจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ�งถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตน
กบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนา้ที�ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สญัชาติอเมริกนัและบุคคลที�มีลกัษณะตามหลกัเกณฑที์� FATCA กาํหนด หนา้ที�ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื�อหา
ความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนา้ที�ในการกาํหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํ
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื�อปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั�นจะไดรั้บผลกระทบที�สาํคญัใน
สองกรณี คือ 
(1)  ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที�กองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขาย
ทรัพยสิ์นทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ�งจะเริ�มตน้ตั�งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็น
ตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรัพยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ�งอาจรวมถึงเงินฝากและ
เงินลงทุนกบัสถาบนัการเงินอื�นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งจะเริ�มตน้ตั�งแตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที�เขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึ�ง
รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุน) มี
หนา้ที�ดาํเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมที�เป็น NPFFI  
(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั�งในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทั�งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
และผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุน ที�เขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษทัจดัการ ซึ�งอาจทาํใหก้องทุนรวมไม่
สามารถดาํเนินการลงทุนตอ่ไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนไม่สามารถทาํรายการผา่นทางผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนไดอี้กตอ่ไป  
เพื�อมิใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั�งเพื�อเป็นการรักษาประโยชนข์องผูถื้อ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดัการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพื�อปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้กาํหนดของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง  และเพื�อใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั
ภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งได ้บริษทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ�งรวมทั�งผูที้�
เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น และผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อ
คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงันี�  
(1)  ร้องขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที�เขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที�กฎหมาย
ตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบริษทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนาํส่งขอ้มูล (เช่น ชื�อ ที�อยู ่เลข
ประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จาํนวนและมูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงิน
ปันผลที�ไดรั้บ เป็นตน้)ที�มีอยูใ่นบญัชีทั�งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั�นกบับริษทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรัฐทั�งใน
และตา่งประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 
(2)  ร้องขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนาํส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคาํยนิยอม เพิ�มเติม เพื�อยนืยนัหรือพิสูจนท์ราบความ
เกี�ยวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ที�
กาํหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมื�อขอ้มูลที�เคย
ใหไ้วมี้การเปลี�ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนาํส่งหลกัฐานเพื�อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศที�
เกี�ยวขอ้ง (ในกรณีที�เป็นลูกคา้สถาบนัการเงิน) ทั�งนี�  เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 
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(3)  ดาํเนินการอื�นใดเพื�อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 
เพื�อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที�จะเกิดตอ่กองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั�งเพื�อใหก้องทุนหรือผูถื้อ
หน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิ�มขึ�นหากมีการดาํเนินการที�สอดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งขา้งตน้ 
ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที�บริษทัจดัการกาํหนด 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี�ตามความจาํเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบ 
การดาํเนินการตามที�บริษทัจดัการแจง้นี�แลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงที�ไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี   
(1)   ไม่รับคาํสั�งซื�อ/ สบัเปลี�ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(2)   ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคา่หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(3) ดาํเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที�ชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทุนรายนั�นได ้เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  ตอ้งไม่ขดั
กบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดาํเนินการอื�นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ
ประโยชน์เพิ�มขึ�น หากมีการดาํเนินการที�สอดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งขา้งตน้ 
การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํ
เพื�อหลีกเลี�ยงมิใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการที�ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ที�จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที�กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ�ง
ในทางปฏิบติับริษทัจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนที�เขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(หรือเป็นบุคคลตามที�กฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด) เท่านั�น  
ทั�งนี�  ในกรณีที�กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดเพื�อรองรับการดาํเนินการตามที�บริษทัจดัการไดส้งวนสิทธิไว้
ขา้งตน้ บริษทัจดัการ(รวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาํส่งขอ้มูล
ของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอื�นใดที�ราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งร้องขอตอ่ผูถื้อหน่วย
ลงทุน 

33. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่ม ี
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คู่มอืผู้ลงทุน Investor Guide  

 
สิทธิของผูล้งทุน Right of Investors  
1. สิทธิในการไดรั้บทราบรายชื�อบริษทัจดัการทุกแห่งที�ไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตวัแทน
สนบัสนุนเพื�อการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุน The right to obtain a list of all management companies which have 
delegated any individuals or juristic persons to be the distributors.  
2. สิทธิในการรับทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัชื�อ ที�อยู ่ของบริษทัจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนและตวัแทนสนบัสนุน  
รวมทั�งชื�อ  ที�อยู ่และเลขประจาํตวัของพนกังานผูท้าํหนา้ที�ขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดงักล่าว The 
right to obtain information concerning the names and addresses of the Management Company, underwriters and 
distributors, as well as the names, addresses and identification numbers of staff who perform the duty of selling and 
redeeming investment units of such juristic persons.  
3. สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที�ไดรั้บคาํแนะนาํเพื�อซื�อหน่วยลงทุนนั�น  
ตลอดจนรับทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี�ยวกบัความเสี�ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน The right to obtain 
information concerning the risks related to investment units recommended to buy as well as warnings and explanation 
of the risks of investment in investment units. 
4. สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงที�มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่สิทธิประโยชนข์องผูล้งทุนหรือตอ่การตดัสินใจ
ลงทุน  เช่น  การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�อยูใ่นขั�นตอนการดาํเนินการเพื�อการควบกองทุนรวมหรือการรวม
กองทุนรวม The right to obtain the facts which substantially affect the rights and benefits of investors or investment 
decision, such as the sale of investment units of a mutual fund which is under the process for amalgamation or merger 
of mutual funds. 
5. สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เช่น คา่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที�ตวัแทน
อาจไดรั้บจากการซื�อหรือขายคืนหน่วยลงทุน The right to obtain information concerning conflict of interest, such as 
fees or returns which a distributor may receive from the buying or redemption of investment units.  
6. สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไม่ตอ้งการรับการติดตอ่ในลกัษณะที�เป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้้องขอ (Cold Calling)*  
ผูล้งทุนมีสิทธิดงันี�     The right to declare an intent to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in 
which case the investor shall have the following rights: 
1) ขอทราบชื�อผูติ้ดตอ่ ชื�อนิติบุคคลที�ผูติ้ดตอ่สงักดั To request the name of contact person and name of juristic  person 
which the person making contact performs duties for.  
2) วตัถุประสงคใ์นการติดตอ่ The objective of the contact.  
3) สิทธิที�ผูล้งทุนจะแสดงเจตนาวา่  ไม่ตอ้งการไดรั้บการติดตอ่ The right of the investor to declare an intent not to be 
contacted.  
7. สิทธิของผูล้งทุนที�ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัที�จะยกเลิกคาํสั�งซื�อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที�เป็นการขาย
โดยผูล้งทุนมิไดร้้องขอ The right of non-institutional investors to cancel a purchase order or redemption order in the 
case of cold calling.  
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การร้องเรียน Complaint 

 
1. วธีิการร้องเรียน Procedures for making a complaint 
ผูล้งทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงการร้องเรียนโดยทางวาจาที�มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรที�
เกี�ยวกบั The investor can make a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing, 
concerning. 
� การดาํเนินธุรกิจของบริษทัหรือตวัแทน    หรือ the business operation of the Company or its distributors, or 
� การปฏิบติัหนา้ที�ของพนกังานบริษทัหรือของตวัแทนอยา่งมีนยัสาํคญั    หรือ the performance of duties by the staff 
of the Company or its distributors which are substantial or 
� เกี�ยวกบัการปฏิบติัที�ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคาํสั�งของทางราชการที�บริษทัหรือตวัแทนตอ้งถือปฏิบติั เช่น กระทาํไม่
สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัตอ่โครงการจดัการกองทุนรวม หรือหนงัสือชี�ชวนของกองทุน หรือการเปิดเผย
ขอ้มูลสาํคญัตอ่ลูกคา้ หรือการกระทาํใดๆที�ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ทรัพยสิ์นของลูกคา้  เป็นตน้ an act in violation of 
laws, regulations or orders of the authorities which must be observed by the Company or its agent for example, a 
dishonest act, an act in violation of the code of ethics or in contravention of the mutual fund management project or 
the fund prospectus, the disclosure of material information to customers or any act which causes damage to the assets 
of customers etc. 
 
2. สถานที�ร้องเรียน Place for making a complaint 
� บริษทัจดัการ  Management Company  

ส่วนบริการลูกคา้  
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

เลขที� 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั�น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 
 โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร  0-2673-3988 e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com  
 Customer Service Department 
 Kasikorn Asset Management Co., Ltd. 

400/22 KASIKORNBANK Bldg. 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road Samsen Nai, Phaya Thai Bangkok 
10400 Telephone No. 0-2673-3888 Facsimile No. 0-2276-2239  e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com 

� ฝ่ายกาํกบัธุรกิจจดัการลงทุน   
 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 333/3 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900   
 โทรศพัท ์ 0-2695 9999  http://www.sec.or.th 
 The Office of the Securities and Exchange Commission Thailand 
 333/3  Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900 
 Telephone No. 0-2695 9999  http://www.sec.or.th 
 
� ผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง   All fund distributors 


