
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

หนงัสอืชี �ชวนฉบบันี �รวบรวมโดยใช้ข้อมลู ณ วนัที� 14 ธันวาคม 2558 

หนงัสือชี �ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุมี 2 ส่วน คือส่วนข้อมลูโครงการและสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ทั �งนี � ผู้สนใจ
ลงทนุควรร้องขอหนงัสอืชี �ชวนส่วนสรุปข้อมลูสาํคญัจากบริษัทจดัการหรือผู้ขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สนใจลงทนุควรศกึษา
รายละเอยีดในหนงัสอืชี �ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั อาทิ วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุ    ความเสี�ยง และคําเตือน 
เป็นต้น ก่อนตดัสนิใจลงทนุ 



 
รายละเอยีดโครงการจัดการกองทุนรวม  

คาํจาํกดัความ :  

กองทนุรวม หมายถึง กองทนุปิดและกองทนุเปิด 
กองทนุปิด หมายถงึ กองทนุรวมประเภทรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุที�จดัตั �งและจดัการโดยบริษัทจดัการ 
กองทนุเปิด หมายถึง กองทนุรวมประเภทไม่รับซื �อคืนหน่วยลงทนุที�จดัตั �งและจดัการโดยบริษัทจดัการ 
กลุม่กิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที�สภาวชิาชีพบญัชีกําหนดเกี�ยวกับการจดัทาํงบ
การเงินรวม 
บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จํากดั 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทที�มีหลกัทรัพย์ที�ได้รับการจดทะเบยีนหรือได้รับอนญุาตให้ทําการซื �อขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึ �นทะเบียน หมายถงึ บริษัทที�มีหลกัทรัพย์ซื �อขายในศนูย์ซื �อขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วนัทาํการ หมายถึง วนัเปิดทาํการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วนัทาํการซื �อขาย หมายถงึ วนัทาํการของบริษัทจดัการซึ�งเป็นวนัที�สามารถขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุได้ 
คําเสนอซื �อ หมายถึง คาํเสนอซื �อหลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทั�วไปที�ผู้ทําคาํเสนอซื �อต้องปฏบิตัิตามประกาศว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ 
แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลงั
ตั �งแตว่นัที�ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ�มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ซื �อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที�มีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
หรือการจ่ายเงินซึ�งมีมลูคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหนว่ยลงทนุที�ไม่ถกูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องแทนการเพิ�มหรือลด
จํานวนหนว่ยลงทนุ 
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคมั 
กองทนุ หมายถึง กองทนุเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อนิคมั 
หนว่ยลงทนุ หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หมายถงึ ผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ ซึ�งเป็นผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือที�มีลกัษณะเฉพาะตามข้อ 1(4) แหง่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� กจ. 17/2551 เรื�อง การกําหนดคาํนยิามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ลงวนัที� 15 ธันวาคม 2551 และที�แก้ไขเพิ�มเตมิ  
ตวัแทน หมายถงึ ตวัแทนสนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ 
นายทะเบยีน หมายถงึ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 
ผู้สอบบญัชี หมายถงึ ผู้สอบบญัชีของกองทนุ 



หนงัสอืชี �ชวน หมายถึง หนงัสอืชี �ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
ระยะเวลาเสนอขายครั �งแรก หมายถงึ ระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครั �งแรก 
มลูค่าหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุที�จาํหน่ายได้แล้วทั �งหมดตามทะเบียน
หนว่ยลงทนุ เมื�อสิ �นวนัที�คํานวณนั �น โดยคาํนวณตามหลกัสากล เป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตดัตาํแหนง่ที� 5 ทิ �ง 
มลูค่าหนว่ยลงทนุที�ใช้คาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุที�ตดัทศนิยมตําแหน่งที� 5 ทิ �งและปัดทศนยิม
ตําแหน่งที� 4 ขึ �น  
ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุที�คํานวณจากมลูค่าหน่วยลงทนุที�ใช้คาํนวณราคาขายหน่วย
ลงทนุ ณ สิ �นวนัทําการซื �อขายนั �น บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี  
ราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุ หมายถงึ ราคารับซื �อคนืหนว่ยลงทนุของกองทนุที�คํานวณจากมลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ �นวนัทําการซื �อ
ขายนั �น หกัด้วยคา่ธรรมเนยีมการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
จองซื �อ หมายถงึ สั�งจองซื �อหนว่ยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั �งแรก 
สั�งซื �อ หมายถงึ สั�งซื �อหน่วยลงทนุในวนัทําการขายภายหลงัจากระยะเวลาเสนอขายครั �งแรก 
สั�งขายคืน หมายถึง สั�งขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการซื �อขาย 
สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ หมายถงึ สั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุในวนัทาํการซื �อขาย 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือ ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ศนูย์ซื �อขายหลกัทรัพย์ หมายถึง ศนูย์ซื �อขายหลกัทรัพย์ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบี �ยเงนิให้กู้ยมืของสถาบนัการเงิน 
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 
ชื�อบริษัทจดัการ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสิกรไทย จํากดั  
 
ที�อยู่บริษัทจัดการ :  

สาํนกังานอยู่เลขที�  400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชั �น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 โทรศพัท์ 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900  
 
1. ชื�อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื�อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคมั  
 



1.2. ชื�อโครงการจดัการ (องักฤษ): KA Short Term Fixed-Income Fund  
 
1.3. ชื�อยอ่ : KASF  
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 
การระดมทนุ : ในประเทศ 
ประเภทการขาย : ขายหลายครั �ง  
 
1.5. การกําหนดอายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
 
เงื�อนไขอื�น ๆ :  

 
1.6. ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื�อผู้ลงทนุสถาบนั  
 
2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มลูค่าที�ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที�เสนอขาย 
:  
 
2.1. จํานวนเงินทนุของโครงการ : 5,000,000,000 บาท  
 
เงื�อนไข :  

 
2.2. มลูค่าที�ตราไว้ต่อหนว่ย : 10 บาท  
 
2.3. จํานวนหนว่ยลงทนุ : 500,000,000 หนว่ย  
 
2.4. ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบชุื�อผู้ ถือ  
 
2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุที�เสนอขายครั �งแรก : 10 บาท  
 
2.6. มลูค่าขั �นตํ�าของการสั�งซื �อครั �งแรก : 10,000 บาท  
 
2.7. มลูค่าขั �นตํ�าของการสั�งซื �อครั �งถดัไป : 10,000 บาท  



 
2.8. มลูค่าขั �นตํ�าของการสั�งขายคืน : 10,000 บาท  
จํานวนหนว่ยลงทนุขั �นตํ�าของการสั�งขายคนื : 0 หนว่ย  
 
2.9. มลูค่าหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั �นตํ�า : 10,000 บาท  
จํานวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั �นตํ�า : 0 หนว่ย  
 
2.10. รายละเอยีดเพิ�มเติม :  

 
3. วัตถปุระสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทนุ ลักษณะ
พเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

โครงการมีวตัถปุระสงค์ที�จะตอบสนองผู้ลงทนุที�มุ่งหวงัผลตอบแทนในการลงทนุระยะสั �นถึงระยะปานกลางที�มีความเสี�ยงตํ�า
จากการลงทนุ  
 
3.2. ชนดิกองทนุรวม : ลงทนุโดยตรง  
ประเภทกองทนุรวม : ทั�วไป  
การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 
ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไม่ม ี 
 
รายละเอียดเพิ�มเติม (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

 
3.3. นโยบายการลงทนุ : ตราสารแห่งหนี �  
 
การลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  
เพื�อ การเพิ�มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)  
 
การลงทนุในตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ  
 



3.4. ลกัษณะพิเศษ :  
 
ไม่ม ี
 
รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

กองทนุมีนโยบายที�จะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนัเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัตราสารแห่งหนี �และหรือเงินฝาก รวมทั �ง
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�ไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด เพื�อแสวงหารายได้ในรูปดอกเบี �ย
เป็นสว่นใหญ่และพยายามหลีกเลี�ยงความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ โดยจะดาํรงพอร์ตโฟลโิอ 
ดเูรชั�น (Portfolio Duration) ของกองทนุในขณะใดขณะหนึ�งไว้ไม่เกิน 1 ปี ทั �งนี � กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้า
เพื�อ การเพิ�มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) อย่างไรกต็าม กองทนุจะไม่ลงทนุในตรา
สารที�มีลกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
 
3.5. การลงทนุในตา่งประเทศ : ไม่มีการลงทนุในต่างประเทศ  
 
รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

 
3.6. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทนุ :  
 
3.6.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื�น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื�นอยา่งใดอย่างหนึ�ง
หรือหลายอย่างตามที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี � เว้นแต่
ในกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ�มเติมประเภท
หรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น  
3.6.1. ตราสารแห่งหนี �ในประเทศ ได้แก่  
(1) ตราสารแหง่หนี �ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  
(1.1) ตัmวแลกเงิน ตัmวสญัญาใช้เงนิ บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสั �น ที�ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั  
(1.2) ตัmวแลกเงินหรือตัmวสญัญาใช้เงินที�บริษัทหลกัทรัพย์ที�ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื�อเพื�อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก 
ซึ�งกําหนดวนัใช้เงินตามตัmวไม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัmว และเป็นตัmวเมื�อทวงถามหรือเมื�อได้เห็น  
(1.3) ตัmวแลกเงินหรือตัmวสญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที�ออก ซึ�งมีอนัดบัความนา่เชื�อถือดงัต่อไปนี �  
(ก) อนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทั �งนี � ในกรณีที�เป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือของผู้



ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระยะสั �น (Short-term Rating) ด้วย หรือ  
(ข) อนัดบัความน่าเชื�อถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํ �าประกนั อยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment 
Grade) ทั �งนี � โดยการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือภายใต้ชื�อ Standard & Poor หรือ 
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื�นที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ�มเตมิ  
(2) ตราสารแหง่หนี �ทั�วไป ได้แก ่ 
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก ่ 
(ก) ตัmวเงินคลงั  
(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย  
(ค) พนัธบตัร ตัmวแลกเงิน ตัmวสญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือ ตราสารหนี �อื�น ที�กระทรวงการคลงั ธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือกองทนุ
เพื�อการฟื�นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้คํ �าประกนั  
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารที�มีรูปแบบทาํนองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยที�รัฐบาลตา่งประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้คํ �าประกนั ทั �งนี � ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเงื�อนไขท้ายข้อ 3.6.1 ด้วย  
(2.3) ตราสารที�เปลี�ยนมือได้ ซึ�งหมายถงึ พนัธบตัร ตัmวแลกเงิน ตัmวสญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที�ไม่รวมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้
อนพุนัธ์ ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทั�วไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือที�ออกภายใต้ข้อ
ผกูพนัที�กําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที�นิติบคุคลที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �นเป็นผู้ออก หรือที�เป็นหลกัทรัพย์
ที�ออกใหม่ซึ�งผู้ออกหลกัทรัพยไ์ด้เสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่นั �นทั �งหมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูคา่ที�เสนอขาย
จากผู้ ถือหุ้น ทั �งนี � ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเงื�อนไขท้ายข้อ 3.6.1 ด้วย  
(2.4) ตัmวแลกเงิน ตัmวสญัญาใช้เงนิ หุ้นกู้  ที�เสนอขายในต่างประเทศโดยมผีู้ออกเป็นนิตบิคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย ทั �งนี � 
หุ้นกู้ดงักลา่วไม่รวมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์  
(2.5) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี � หรือของกองทนุรวมอื�นที�มนีโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี � 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น  
(2.6) ธุรกรรมการซื �อโดยมีสญัญาขายคืน ทั �งนี � บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(2.7) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที�ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี �ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) หรือ 
(2.5)ทั �งนี � บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
ในกรณีที�ตราสารแหง่หนี �ตามข้อ 3.6.1 เป็นตัmวแลกเงินหรือตัmวสญัญาใช้เงินที�มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั �นต้องอยูใ่น
รูปอตัราดอกเบี �ยคงที�หรืออตัราดอกเบี �ยลอยตวัเทา่นั �น  
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํ �าประกนัของบคุคลที�กําหนดไว้ในข้อ 3.6.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั �งจํานวน 
สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี �ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํ �าประกนัต้นเงนิและ
ดอกเบี �ยเต็มจาํนวนแบบไม่มีเงื�อนไข  
ทั �งนี � ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที�เปลี�ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะดงัต่อไปนี �  
(1) เป็นตราสารขึ �นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย  



(2) มีราคาที�เหมาะสมตามที�สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทั�วไปวา่พร้อมจะเสนอราคาซื �อ
และรับซื �อตราสารนั �น ในราคาดงักลา่ว (Bid Price แบบ Firm Quote) ตามจํานวนและวิธีการที�สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย
กําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทยตลอดอายขุองตราสารนั �น และ  
(3) เป็นตราสารที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี �  
(ก) ในกรณีที�เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) เว้นแตผู่้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกจิตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั �นต้องมีอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) เท่านั �น  
(ข) ในกรณีที�ผู้ออกตราสารเป็นนติิบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนั �นต้องมีอนัดบัความนา่เชื�อถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที�
สามารถลงทนุได้ (Investment Grade)  
(ค) ในกรณีที�กองทนุลงทนุในตราสารอื�นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั �งแรก หากตราสารดงักลา่วไม่มีอนัดบั
ความน่าเชื�อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ตราสารนั �นต้องมี
บริษัทจดัการไม่ตํ�ากว่าสามรายเป็นผู้ซื �อตราสารดงักลา่วเพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  
3.6.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
3.6.3 สญัญาซื �อขายลว่งหน้าเพื�อ การเพิ�มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ตาม
หลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด สญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมีสนิค้าหรือ
ตวัแปรอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี �  
(1) หลกัทรัพย์หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ เฉพาะหลกัทรัพย์ที�จดัเป็นตราสารแห่งหนี �  
(2) อตัราดอกเบี �ย อตัราแลกเปลี�ยนเงิน ทั �งนี � ในกรณีที�เป็นสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที�มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี�ยนเงิน กองทนุ
จะเข้าเป็นคู่สญัญาในกรณีดงักลา่วได้เฉพาะเพื�อการลดความเสี�ยง (Hedging) เท่านั �น  
(3) อนัดบัความน่าเชื�อถือหรือเหตกุารณ์ที�มีผลต่อการชําระหนี �ของตราสารแหง่หนี �  
(4) สนิค้าหรือตวัแปรอื�นใดที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
3.6.4 ทรัพย์สนิอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดยีวกบัข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.3 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
3.6.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทนุในตา่งประเทศ :  

 
3.7. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�น เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  
 
3.7.1. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื�น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื�นเพื�อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตามที�
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี � ในกรณีที�สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี�ยนแปลงอตัราส่วนการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที�แก้ไขด้วย  



3.7.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี � เพื�อเป็นทรัพย์สินของกองทนุ โดยไม่จํากดัอตัราสว่น  
(1) ตราสารภาครัฐไทย  
 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.1 (2.2) ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในสองอนัดบัแรก  
ในกรณีของกองทนุเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื�อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตรา
สารนั �นในแตล่ะรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุเปิดที�มีการขายและรับซื �อคนืหน่วยลงทนุตามคาํสั�งลว่งหน้าซึ�งระบเุวลาแน่นอน (auto 
redemption)  
3.7.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งตราสารภาครัฐต่างประเทศที�นอกเหนือจากข้อ 3.7.1 (2) เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ
ได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทั �งสิ �นเมื�อคาํนวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนั �น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ  
การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ�ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ�งและทรัพย์สนิทกุประเภทที�ผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือคู่สญัญา ซึ�งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิเหล่านั �น 
รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักล่าวด้วย  
ในกรณีของกองทนุเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ�ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนั �นในแต่
ละรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุเปิดที�มีการขายและรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุตามคําสั�งลว่งหน้าซึ�งระบเุวลาแนน่อน (auto redemption)  
3.7.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งตราสารดงัต่อไปนี � ที�ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
เงินทนุรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือคู่สญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ 
โดยมีมลูคา่รวมกนัทั �งสิ �นเมื�อคาํนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญารายนั �น 
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
(1) ตราสารแหง่หนี �ในประเทศ  
(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
(3) สญัญาซื �อขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.6.3  
การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ�ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ�งและทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.5 (1) ที�ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุ
ดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือคู่สญัญา ซึ�งกองทนุได้ลงทนุหรือมไีว้รวมใน
อตัราสว่นดงักลา่ว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย ์หากธนาคารพาณิชย์นั �นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นบั
ทรัพย์สนิที�ธนาคารต่างประเทศดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญา ซึ�ง
กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย ทั �งนี � ไมว่่าในกรณีใด มิให้คาํนวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื�อ
การดาํเนนิงานของกองทนุเข้าในอตัราส่วนดงักลา่ว  
3.7.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี � ที�บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํ �า
ประกนั หรือคู่สญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทั �งสิ �นเมื�อคาํนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือคู่สญัญารายนั �น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
(1) ตราสารแหง่หนี �ในประเทศตามข้อ 3.6.1 ทั �งนี � เฉพาะที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment 
Grade) ทั �งนี �ไม่รวมถึงตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ (2.2)  



(2) สญัญาซื �อขายลว่งหน้าตามข้อ 3.6.3 ที�คูส่ญัญามีอนัดบัความนา่เชื�อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ 
(Investment Grade)  
ตราสารแห่งหนี �ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที�ถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งหนี �ตามข้อ 3.6.1 (2.5)  
การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ�ง ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึ�งและทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.5 (1) ที�บคุคลดงักล่าวเป็นผู้ออก 
ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือคู่สญัญา ซึ�งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  
3.7.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิอื�นนอกเหนือจากกรณีที�กําหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และข้อ 3.7.4 เพื�อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัต่อไปนี �  
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วซึ�งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือ
คู่สญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทั �งสิ �นเมื�อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญา
รายนั �น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
(2) การลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิตาม (1) เมื�อคํานวณรวมทกุบคุคลที�เป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้
คํ �าประกนั หรือคู่สญัญาแล้ว ต้องมีมลูค่ารวมกนัทั �งสิ �นไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
3.7.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สินที�กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �า
ประกนั หรือคู่สญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทั �งสิ �นของกลุม่กิจการนั �นไม่เกินอตัราอยา่งใดอย่าง
หนึ�งดงัต่อไปนี � แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่  
(1) ร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สนิของกองทนุ  
(2) อตัราที�คาํนวณได้จากนํ �าหนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชี �วดั (benchmark) ของกองทนุนั �นรวมกบัร้อยละ 10 ของ
มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนั �น ทั �งนี � ตวัชี �วดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชัน ีที�มกีารเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนั �น  
3.7.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิที�บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย หรือคู่สญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที�ใช้ในการคาํนวณตวัชี �วดั (benchmark) ของกองทนุนั �น บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมี
ไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วโดยมีมลูค่ารวมกนัทั �งสิ �นเมื�อคาํนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั�งจ่าย หรือคูส่ญัญารายนั �น ไม่เกินอตัราที�คํานวณ
ได้จากนํ �าหนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชี �วดัรวมกบัร้อยละสบิของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทั �งนี � เฉพาะในกรณีที�อตัรา
ดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นที�กําหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 แล้วแต่กรณี  
มิให้นําความในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 มาใช้บงัคบักบักรณีตามวรรคหนึ�ง  
ทั �งนี � การลงทนุในอตัราสว่นตามข้อ 3.7.6 และข้อ 3.7.7 จะมีผลบงัคบัใช้ตั �งแตว่นัที� 16 กมุภาพนัธ์ 2553 เป็นต้นไป  
3.7.8 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัmวแลกเงิน หรือตัmวสญัญาใช้เงิน ที�ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั �งขึ �น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั สถาบนัการเงินที�มกีฎหมาย
เฉพาะจดัตั �งขึ �น หรือธนาคารต่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา เป็นจํานวนที�มีมลูค่ารวมโดยเฉลี�ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของ
มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสาํหรับกองทนุรวมที�มีอายนุ้อยกว่าหนึ�ง
ปี แล้วแต่กรณี ทั �งนี � ไม่วา่ในกรณีใด มใิห้คํานวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทนุเข้าในอตัราสว่น
ดงักลา่ว  
อตัราสว่นตามวรรคหนึ�งมิให้นาํมาใช้บงัคบักบักองทนุรวมที�มีการกําหนดอายโุครงการตั �งแต่หนึ�งปีขึ �นไป ทั �งนี � เฉพาะใน



ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  
ในกรณีที�เงินฝากหรือตราสารแหง่หนี �ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที�กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที�กําหนดตามวรรค
หนึ�ง บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี�ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิ �นรอบปีบญัชีนั �น ทั �งนี � บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สิน
ดงักลา่วโดยเฉลี�ยตั �งแต่วนัแรกของรอบปีบญัชีนั �นจนถงึวนัที�ทรัพย์สนินั �นมีมลูคา่เป็นไปตามอตัราส่วนดงักลา่ว  
เมื�อบริษัทจดัการได้ปฏิบตัติามวรรคสามแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทาํ
การถดัจากวนัที�ทรัพย์สนินั �นมีมลูคา่รวมโดยเฉลี�ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพื�อให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบตัิดงักลา่ว ทั �งนี � บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
แจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัที�ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  
หากบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสั�งให้บริษัทเลิกกองทนุนั �น  
3.7.9 ในกรณีที�มีเหตจํุาเป็นและสมควร เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเนื�องมาจากปัญหาความผนัผวน 
(Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผอ่นผนัต่อสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เพื�อไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัmวแลกเงิน หรือตัmวสญัญาใช้เงนิ ในช่วงเวลาที�เกิดความผนั
ผวนดงักลา่วมารวมคาํนวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.8 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนั �น  
3.7.10 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหนว่ยลงทนุเพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ ไม่เกินอตัราสว่นดงัต่อไปนี � ทั �งนี � การ
ลงทนุดงักลา่วไม่รวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 
(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที�บริษัทจดัการอื�นเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที�บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  
(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมที�บริษัทจดัการอื�นเป็นผู้รับผิดชอบดาํเนนิการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที�บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  
3.7.11 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (Hedging) เพื�อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกินมลูค่าความเสี�ยงทั �งหมดที�กองทนุมอียู ่ 
ทั �งนี � บริษัทจดัการอาจเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซื �อขายล่วงหน้าที�กระทํานอกศนูยซ์ื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้า โดยมี
วตัถปุระสงค์นอกเหนอืจากเพื�อการลดความเสี�ยง โดยมีมลูคา่ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
3.7.12 ในกรณีที�กองทนุเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าโดยมิได้มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (Hedging) 
บริษัทจดัการจะดําเนนิการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุที�มคีณุภาพซึ�งมีสภาพคล่องในจํานวนที�เพยีงพอต่อมลูค่า
สทุธิที�กองทนุอาจมีภาระต้องชําระหนี �หรือชําระคา่สนิค้าเมื�อสิ �นสดุสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (Fully Covered) ไว้ตลอดเวลาที�ได้
ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งสญัญานั �น ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
3.7.13 บริษัทจดัการอาจทาํธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทั �งสิ �นไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทั �งนี � การคาํนวณมลูค่าธุรกรรมดงักล่าว บริษัทจดัการจะคาํนวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ที�
ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที�พงึได้รับจนถึงวนัที�คํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว  
ในกรณีที�ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที�กองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูคา่ไม่เกินอตัราส่วนที�กําหนดในวรรคหนึ�ง หากตอ่มา
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นั �นมีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกดิจากการทําธุรกรรมเพิ�มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมี



ไว้ซึ�งธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
บริษัทจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบวุนัที�ทรัพย์สนินั �นมีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงาน
ดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัที�ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นั �นมีมลูค่า
เกินอตัราสว่นที�กําหนด พร้อมทั �งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวไว้ที�บริษัทจดัการเพื�อให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  
3.7.14 บริษัทจดัการจะคาํนวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ ซึ�งธรุกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยให้นบัมลูค่าทรัพย์สนิที�ให้ยืม
รวมในอตัราสว่นสาํหรับหลกัทรัพย์ที�กําหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และ ข้อ 3.7.5 โดยถือเสมือนหนึ�งว่ากองทนุได้
ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์นั �นอยู่ ทั �งนี � บริษัทจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราสว่นที�คํานวณตามคู่สญัญาที�กําหนดตามข้อ 3.7.2 
ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และ ข้อ 3.7.5 ก็ได้  
3.7.15 การคาํนวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ�งสญัญาซื �อขายล่วงหน้าเพื�อการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตาม ข้อ 3.7.2 ข้อ 
3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5(1) ให้นบัมลูค่าที�คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�งมหีน้าที�ต้องชาํระตามสญัญาซื �อขายลว่งหน้า รวมคํานวณ
ในอตัราสว่นของบคุคลที�เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที�กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งสญัญานั �นในศนูย์ซื �อขายสญัญาซื �อ
ขายล่วงหน้า บริษัทจดัการไม่ต้องคํานวณมลูคา่และอตัราส่วนตามที�กําหนดในข้อดงักลา่ว  
ทั �งนี � การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ�งสญัญาซื �อขายลว่งหน้า เพื�อการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.11 ให้ใช้
มลูค่าตามขนาดของสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าที�ใช้ในการคาํนวณ  
 
3.7.16 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.15 วรรคหนึ�งแล้ว บริษัทจดัการจะคาํนวณอตัราสว่นที�ผู้ออกสนิค้าของสญัญาซื �อขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ที�ต้องชําระหนี �ตามข้อผกูพนัของสนิค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณอตัราสว่น
เสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านั �นโดยตรง ทั �งนี � เฉพาะกรณีที�การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็น
ผลให้กองทนุมีความเสี�ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสนิค้าหรือผู้ที�ต้องชําระหนี �ตามข้อผกูพนัของสนิค้า โดยให้ใช้
มลูค่าตามขนาดของสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าที�ใช้ในการคาํนวณ เว้นแต่ในกรณีที�เป็นสญัญาออป
ชนั บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซื �อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ�งคณูกบัค่าเดลต้าของสญัญาออปชนั  
3.7.17 ในการคาํนวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5(1) บริษัทจดัการจะปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี � รวมทั �งเงื�อนไขตามข้อ 3.7.18 ด้วย  
(1) ในกรณีที�ทรัพย์สนิดงักลา่วมผีู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั บริษัทจดัการจะคาํนวณอตัราสว่นที�ผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ที�เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  
(2) ในกรณีที�ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึ�งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั บริษัทจดัการจะเลอืก
คํานวณอตัราสว่นที�ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนัรายใดรายหนึ�งก็ได้  
3.7.18 การคาํนวณอตัราสว่นที�ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนัตามข้อ 3.7.17 จะทาํได้ต่อเมื�อบคุคลดงักลา่วได้
ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั �งจํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี �ยโดยไม่มข้ีอกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิด
ของผู้สลกัหลงั หรือคํ �าประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเตม็จํานวนแบบไม่มีเงื�อนไข  
3.7.19 ในกรณีที� ตราสารแห่งหนี � ในขณะที�ลงทนุหรือในขณะที�ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที�
กําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแหง่หนี �นั �น มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหต ุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเชื�อถือ 



บริษัทจดัการจะดําเนนิการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที�กําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัที�มีการประกาศให้ทราบถงึเหตุ
ดงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที�มีเหตจุาํเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
3.7.20 ในกรณีที�ทรัพย์สนิในขณะที�ลงทนุหรือในขณะที�ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที�กําหนดใน
ข้างต้น หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สินอื�น บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิ
ดงักลา่วต่อไปก็ได้  
บริษัทจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบชืุ�อ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมไีว้ซึ�งทรัพย์สินตามวรรคหนึ�ง และวนัที�ทรัพย์สินนั �น
มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบ
ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัที�ทรัพย์สนินั �นมีมลูค่าเกินอตัราสว่นที�กําหนด พร้อมทั �งจดัทาํสาํเนารายงานดงักล่าวไว้ที�บริษัท
จดัการเพื�อให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
3.7.22 ในกรณีที�การรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�นเป็นผลให้กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นที�บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื�อเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุรวม เมื�อรวมกนัทกุกองทนุที�บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที�จาํหนา่ยได้
แล้วทั �งหมดของบริษัทนั �น บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามประกาศที� สน. 24/2552เรื�อง การลงทนุและการมไีว้เพื�อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัที� 28 กรกฎาคม 2552 ดงันี �คือ  
(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที�กําหนดบริษัทจดัการจะสามารถรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�นได้  
(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจํานวนที�เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักล่าว เว้นแตก่รณีที�มีเหตจุําเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผนัจากสาํนกังาน และ  
(3) กรณีที�เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ�งหุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั �นจนถงึหรือข้ามจดุที�ต้องทําคาํเสนอซื �อ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพื�อให้ได้รับการยกเว้นการทําคาํเสนอซื �อโดยการ
ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือยื�นคําขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซื �อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ ทั �งนี � การลด
สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว บริษัทจดัการจะลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบยีนที�แต่ละกองทนุได้มาจากการ
รับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�น  
3.7.23 ในกรณีที�ทรัพย์สนิในขณะที�ลงทนุหรือในขณะที�ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที�กําหนดใน
ข้างต้น หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.8 ข้อ 3.7.13 ข้อ 3.7.20 ข้อ 3.7.21 และ ข้อ 
3.7.22 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ�มเตมิ บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิ
ดงักลา่วต่อไปก็ได้  
บริษัทจดัการจะจดัทาํรายงานโดยระบชืุ�อ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมไีว้ซึ�งทรัพย์สินตามวรรคหนึ�ง และวนัที�ทรัพย์สินนั �น
มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที�กําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนั
ทําการนบัแต่วนัที�ทรัพย์สนินั �นมีมลูค่าเกินอตัราสว่นที�กําหนด พร้อมทั �งจดัทําสาํเนารายงานดงักลา่วไว้ที�บริษัทจดัการเพื�อให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
3.7.24 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ํามาบงัคบัใช้ในกรณีที�ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการจัดการกองทนุ” และ
บริษัทจดัการต้องดาํเนนิการเพื�อเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดาํเนนิการของบริษัทจดัการเมื�อเลกิกองทนุ”  



 
รายละเอียดกรณี Specific :  
 
1. Total non-investment grade : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 15  
2. Non-investment grade company limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 5  
3. Investment grade company limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 15  
4. Financial institution company limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 20  
5. Individual fund limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 10  
6. Total fund limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 20  
 
3.7.2. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นในตา่งประเทศ :  

 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  
 
หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

 
5. การรับชาํระหนี 5เพื�อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื�น :  

5. การรับชําระหนี �เพื�อกองทนุรวมด้วยทรัพย์สนิอื�น :  
 
หากมีการผิดนดัชําระหนี �หรือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนี �หรือลกูหนี �ตามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี �ได้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�นทั �งที�เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื�อกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที�ผู้ออกตราสารแหง่หนี �หรือลกูหนี �ตาม
สทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี � ดงันี �  
 
5.1 กรณีที�บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแห่งหนี �หรือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.1.1 เมื�อมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี �หรือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที�มีชื�ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ วนัที�บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูค่าตราสารแหง่หนี �หรือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูยเ์ป็นผู้ มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที�
ได้จากการรับชําระหนี �  
5.1.2 เมื�อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี � บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที�ได้จาก
การรับชําระหนี � มารวมคาํนวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที�ได้จากการรับชําระหนี �ในโอกาส
แรกที�สามารถกระทําได้โดยคาํนงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั เว้นแต่กรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มสิีทธิในเงินได้



สทุธิจากทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี �ตกลงรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิดงักลา่วแทนเงิน ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหวา่งที�บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี � บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนินั �นได้ และในกรณีที�มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสาํรองรายได้หรือผลประโยชน์ที�
ได้จากการบริหารทรัพย์สนินั �น  
5.1.3 เมื�อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�นในแตล่ะครั �ง บริษัทจดัการจะเฉลี�ยเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี �คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที�มีสทิธิในเงินได้สทุธินั �นภายใน 45 วนันบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัที�มีเงิน
ได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอยีดเกี�ยวกบัการเฉลี�ยเงนิคนืไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนบัตั �งแต่
วนัถดัจากวนัที�บริษัทจดัการได้เฉลี�ยเงินคืน เว้นแต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลี�ยเงินคืนเป็น
อย่างอื�น  
ในการเฉลี�ยเงินคนืแต่ละครั �งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เหน็ว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที�ได้จากการรับ
ชําระหนี �ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงนิได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกที�การเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั �งนี � หากได้มกีารจําหนา่ยทรัพย์สนิที�ได้
จากการรับชําระหนี �จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สทุธินั �นไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี�ยเงนิคืน บริษัทจดัการอาจนํา
เงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุก็ได้ 
5.1.4 เมื�อมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี �หรือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับชําระหนี �ตามตรา
สารแหง่หนี �หรือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 
5.2 กรณีที�บริษัทจดัการไม่ได้บนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี �หรือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.2.1 ก่อนการรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�นที�มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั �ง บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือ
หนว่ยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึ�งคดิตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้ว
ทั �งหมด หรือได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนั �นการรับชาํระหนี �ด้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึ�งตราสารแห่งหนี �หรือสทิธิเรียกร้องนั �น  
ในการขอความเหน็ชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอยีดเกี�ยวกบั
ทรัพย์สนิที�กองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี � มลูค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจําเป็นใน
การรับชําระหนี �  
5.2.2 เมื�อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี � บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมคาํนวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สนินั �นเพื�อใช้ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที�สามาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบั
ทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี �  
(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที�กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วต่อไปเพื�อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  



(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที�กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่วในโอกาส
แรกที�สามารถกระทําได้โดยคาํนงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั และในระหวา่งที�บริษัทจดัการยงัไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
ในกรณีที�มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีที�มีพฤตกิารณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี �หรือลกูหนี �ตามสทิธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี �ได้ บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยทกุรายที�มีชื�ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที�มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนี �หรือลกูหนี �
ตามสทิธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี �ได้ เป็นผู้ มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอื�นที�ได้จากการรับชําระหนี �ก็ได้ ทั �งนี � ในการ
ดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการไมต้่องนําตราสารแหง่หนี �หรือสทิธิเรียกร้องนั �นมารวมคาํนวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวม 
เงื�อนไขเพิ�มเติม :  
ในการเฉลี�ยเงินคนืแต่ละครั �งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เหน็ว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที�ได้จากการรับ
ชําระหนี �ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงนิได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกที�การเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั �งนี � หากได้มกีารจําหนา่ยทรัพย์สนิที�ได้
จากการรับชําระหนี �จนครบถ้วนแล้วและปรากฏวา่เงินได้สทุธินั �นไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี�ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจ
นําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้  

 
6. ชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ และสถานที�เกบ็รักษาทรัพย์สนิของกองทุน
รวม :  
 
6.1. ชื�อที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื�อ : กรุงเทพ จํากดั (มหาชน), ธพ.  
ที�อยู่ : เลขที� 333 ถนนสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์ 0 2230 2240-1 โทรสาร 0 2231 5507-8  
6.2. เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งหรือทั �งหมดดงัตอ่ไปนี � ทั �งนี � โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
6.2.1 เมื�อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง มีความประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแต่งตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์
โดยบอกกลา่วให้อกีฝ่ายหนึ�งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกว่า 90 วนั 
6.2.2 มีคาํสั�งศาลให้ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ ล้มละลาย 



6.2.3 ในกรณีที�บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่ปฏิบตัิตามหน้าที�และความรับผิดชอบที�ตกลงไว้ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ�งทราบลว่งหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
6.2.4 ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื�นใด
อนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที�จะแก้ไขเปลี�ยนแปลงให้สอดคล้องกบัประกาศคาํสั�ง
ระเบียบและข้อบงัคบัดงักลา่ว ทั �งนี � เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวมผีลให้เป็นการเพิ�มภาระหน้าที�แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์
และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที�ดงักลา่วต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั 
6.2.5 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึ�งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ย
ลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดตามทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปลี�ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
6.2.6 ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อหนึ�งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื�อง คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ บริษัทจดัการจะดาํเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตั �งแต่วนัถดัจากบริษัทจดัการ
ตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัที�แก้ไข 
เสร็จสิ �น ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทาํการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที�กําหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการ
ขออนญุาตเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัที�ครบ
กําหนดเวลาให้แก้ไข เมื�อได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์อื�น
แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 
6.2.7 ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอื�นที�เกี�ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้
ในทางที�ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่กองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
สามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ทนัท ี 
เนื�องจากพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทนุรวมต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันั �น ใน
กรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าที�ลงตามข้อ 6.2 ผู้ดแูลผลประโยชน์นั �นจะต้องทําหน้าที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไป
อย่างสมบรูณ์จนกว่าการโอนทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทั �งหมดของกองทนุนั �น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื�นใดที�จําเป็น
เพื�อให้การโอนทรัพย์สนิและเอกสารทั �งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ �น และผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาํหน้าที�ได้ทนัที หรือปฏิบตัิตามคาํสั�งของบริษัทจดัการ ทั �งนี � ต้องไมข่ดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
 
6.3. สถานที�เก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) เลขที� 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และหรือ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง 
เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 



7. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

ชื�อ : พิชยั ดชัณาภิรมย์ นาย  
ที�อยู่ : บริษัท สอบบญัชีธรรมนติิ จํากดั 
เลขที� 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1  
เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศพัท์ 0 2587 8080 โทรสาร 0 2586 0301  

หรือบคุคลอื�นที�ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
8. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื�อ : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
ที�อยู ่: ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ ชั �น 18 เลขที� 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามาไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)  
ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท์ 0 2470 1976-83  
 
หรือบคุคลอื�นที�ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์จากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
9. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดัจาํหน่าย :  

ชื�อ :  
ที�อยู่ :  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั �งหรือยกเลกิการแตง่ตั �งผู้จดัจําหน่ายได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตั �งหรือยกเลิกการแตง่ตั �งผู้จดั
จําหน่ายให้ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครั �ง  
 
10. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 5อคืน :  

ชื�อ :  
ที�อยู่ :  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั �งผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคนืเพิ�มเติมหรือยก เลกิการแตง่ตั �งผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนใน
ภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตั �งหรือยกเลกิการแตง่ตั �งผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซื �อคืนให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครั �ง ในกรณีของการแตง่ตั �งผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนเพิ�มเติม ผู้สนบัสนนุการขายหรือ



รับซื �อคืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื�อทาํหน้าที�เป็น
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคนืที�ได้รับการแตง่ตั �งจะต้องปฏิบตัิงาน ได้
ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนที�ปฏบิตัิ หน้าที�อยูก่่อนแล้ว  
 
11. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที�ปรึกษาการลงทนุ :  

ชื�อ :  
ที�อยู่ :  
 
หมายเหต ุ:  

 
บริษัทจดัการอาจแตง่ตั �งผู้ เชี�ยวชาญทางด้านธุรกิจการลงทนุที�มีใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจเป็นที�ปรึกษาการลงทนุให้เป็น
ที�ปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ เพื�อให้คําแนะนําทางด้านการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่างๆ ตามนโยบายการ
ลงทนุของกองทนุ เพื�อให้การลงทนุของกองทนุเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชนส์งูสดุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ที�
ปรึกษาที�บริษัทจดัการอาจจะแตง่ตั �งขึ �นดงักลา่วนั �นจะไมมี่อํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด ทั �งนี � 
บริษัทจดัการจะดําเนนิการขอความเห็นชอบในการแตง่ตั �งที�ปรึกษาการลงทนุดงักลา่วจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน บริษัทจดัการอาจตกลงให้คา่ตอบแทนแก่ที�ปรึกษาการลงทนุ ซึ�งบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ตอบแทนดงักลา่วเอง  
 
12. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที�ปรึกษากองทุน :  

 
หมายเหต ุ:  

 
13. การเสนอขายหน่วยลงทนุครั5งแรก :  
 
ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั �งแรก :  

- บริษัทจดัการ 
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก :  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุเฉพาะกบัผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือที�มีลกัษณะเฉพาะตามข้อ 7 (4) แหง่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� กจ. 44/2543 เรื�อง การยื�นและการยกเว้นการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ ลง
วนัที� 15 ตลุาคม 2543 และที�แก้ไขเพิ�มเตมิเท่านั �น โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุในราคาขายหนว่ยลงทนุและตาม



ระยะเวลาเสนอขายครั �งแรกที�ระบไุว้ในหนงัสือชี �ชวน ทั �งนี � หากมีผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุครบตามจํานวนเงินทนุจดทะเบยีนก่อน
สิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายครั �งแรก บริษัทจดัการสามารถจะปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ โดยแจ้งให้ผู้สั�งซื �อหน่วยลงทนุทกุราย
ทราบ 
13.1 วิธีการขอรับหนงัสือชี �ชวนและใบคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุและใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ผู้ลงทนุสถาบนัที�ได้รับการเสนอขายหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสอืชี �ชวนและเอกสารการจองซื �อหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการ  
13.2 วิธีการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ 
ผู้ลงทนุสถาบนัที�ได้รับการเสนอขายหน่วยลงทนุสามารถจองซื �อได้ด้วยตนเองกบับริษัทจดัการโดยกรอกรายละเอยีดและ
ข้อความต่าง ๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุเพื�อเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ และคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุเพื�อแสดงความจํานง
ในการจองซื �อหน่วยลงทนุ โดยระบรุายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจนพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทนุ 
13.3 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุ 
เมื�อผู้จองซื �อกรอกรายละเอียดในคาํสั�งซื �อหน่วยลงทนุแล้ว ผู้จองซื �อต้องชําระคา่จองซื �อหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนที�ระบไุว้ใน
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ โดยชําระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ ตัmวแลกเงิน คาํสั�งจ่ายเงินหรือวิธีอื�นใด โดยขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย
บญัชีเงินฝากที�บริษัทจดัการเปิดขึ �นเพื�อรับเงินค่าจองซื �อหนว่ยลงทนุหรือบญัชีกองทนุ 
กรณีที�จองซื �อด้วยวิธีอื�นใดที�มใิช่เงินสด ผู้จองซื �อจะต้องลงวนัที�ให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงนิได้ก่อนระยะเวลาเสนอขาย
ครั �งแรกจะสิ �นสดุลง 
ในการชําระค่าจองซื �อผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าจองซื �อทั �งจาํนวนด้วยเงิน ยกเว้นกรณีผู้จองซื �อขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมอื�นที�บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเพื�อซื �อหน่วยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการให้มีการ
หกักลบกนัได้ 
13.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
หลงัจากปิดการเสนอขายครั �งแรกแล้ว บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที�ได้รับ
ชําระหารด้วยราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุครั �งแรกโดยจํานวนหน่วยลงทนุที�ได้รับจดัสรรจะคาํนวณเป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดย
ตดัทศนยิมตาํแหน่งที� 5 ทิ �ง 
กรณีที�ผู้จองซื �อชําระค่าจองซื �อเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัmวแลกเงิน คาํสั�งจ่ายเงิน หรือวิธีอื�นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุ
ให้แก่ผู้จองซื �อเมื�อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัmวแลกเงิน คําสั�งจา่ยเงิน หรือวิธีการอื�นใดได้เรียบร้อย
แล้วและวนัที�บริษัทจดัการได้รับเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทนุดงักลา่วต้องเป็นวนัที�อยู่ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายครั �งแรก 
ในกรณีที�จํานวนเงนิที�ระบใุนคําสั�งซื �อหน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินที�บริษัทจดัการได้รับชําระบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุให้ตามจํานวนเงินที�ได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
ในกรณีที�มีการจองซื �อหนว่ยลงทนุเกินกวา่มลูคา่โครงการที�จดทะเบียนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการ "จองซื �อก่อนได้ก่อน" ตามวนัและเวลาที�ได้รับคาํสั�งจองซื �อและเงินค่าจองซื �อ ในกรณีจองซื �อ
พร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพยีงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อดงักล่าวตาม
สดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุที�จองซื �อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้จองซื �อพร้อมกนันั �น  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีที�บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรใน
กรณีดงักลา่วมีผลกระทบต่อชื�อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบต่อการ



ลงทนุของกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื �อทราบลว่งหน้า 
13.5 การคนืเงินค่าซื �อหนว่ยลงทนุ 
เมื�อสิ �นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั �งแรกแล้วหากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ที�ได้รับการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุได้ถงึ 10 ราย หรือจําหน่ายหน่วยลงทนุได้มีมลูค่าน้อยกวา่ 50,000,000.00 บาท (ห้าสบิล้านบาทถ้วน) 
บริษัทจดัการจะยตุกิารจําหน่ายหน่วยลงทนุและจะคืนเงินค่าจองซื �อและผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ �นจากเงินที�ได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้จองซื �อ โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คตามที�ผู้จองซื �อระบไุว้ในคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 
เดือน นบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายครั �งแรก หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื �อและผลประโยชน์
ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเนื�องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี �ยในอตัราไม่ตํ�า
กว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัที�ครบกําหนดระยะเวลา 1 เดือนให้แก่ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุด้วย ทั �งนี � เว้นแต่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั หรือสั�งการเป็นอย่างอื�น  
ในกรณีที�ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่วา่ทั �งหมดหรือบางสว่นในกรณีอื�นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น 
บริษัทจดัการจะดําเนนิการคนืเงินสว่นที�ไม่ได้รับการจดัสรรพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ �น (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้จองซื �อ โดยการโอน
เงินหรือชําระเป็นเช็คตามที�ผู้จองซื �อระบไุว้ในคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือนนบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขาย
ครั �งแรก 
13.6 เงื�อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 
การจองซื �อหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื�อบริษัทจดัการได้รับเงินคา่จองซื �อหน่วยลงทนุและได้ทํารายการขายหนว่ยลงทนุแล้ว 
เพื�อให้บริษัทจดัการจดัสรรหนว่ยลงทนุและผู้จองซื �อจะไม่สามารถยกเลกิคําสั�งจองซื �อหน่วยลงทนุนั �นได้ เว้นแต่ได้รับอนญุาต
จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธการจองซื �อ ในกรณีที�บริษัทจดัการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการจองซื �อใน
กรณีดงักลา่วมีผลกระทบต่อชื�อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบตอ่การ
ลงทนุของกองทนุหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี
13.7.1 กรณีบคุคลธรรมดา 
(1) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึ�งลงนามรับรองความถกูต้อง 
13.7.2 กรณีนิตบิคุคล 
(1) สาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) สาํเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(3) ตวัอย่างลายมือชื�อผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลและเงื�อนไขการลงนาม  
(4) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอาํนาจลงนามแทนนติิบคุคล 
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั5งแรก :  
 
ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั �งแรก :  



- บริษัทจดัการ 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั �งแรก :  

บริษัทจดัการหรือตวัแทนจะเสนอขายหนว่ยลงทนุเฉพาะกบัผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือที�มีลกัษณะเฉพาะตามข้อ 1(4) แหง่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� กจ. 17/2551 เรื�อง การกําหนดคาํนยิามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ลงวนัที� 15 ธันวาคม 2551 และที�แก้ไขเพิ�มเตมิ ในกรณีที�สั�งซื �อเป็นครั �งแรก ผู้สั�งจองซื �อต้องกรอกคําขอเปิดบญัชีกองทนุพร้อม
แนบเอกสารหลกัฐานตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช”ี ให้ครบถ้วน 
14.1 วิธีการขอรับหนงัสือชี �ชวนและใบคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ และใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสอืชี �ชวนและเอกสารเพื�อการซื �อตา่ง ๆ ไว้ที�บริษัทจดัการหรือตวัแทน 
14.2 วิธีการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ต้องการลงทนุเพิ�มหรือผู้ลงทนุสถาบนัสามารถสั�งซื �อหน่วยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการโดยกรอกรายละเอยีดใน
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ และชําระคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุเต็มตามจํานวนที�ระบไุว้ในคาํสั�งซื �อหน่วยลงทนุ 
14.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื �อหน่วยลงทนุ 
เมื�อผู้สนใจสั�งซื �อกรอกรายละเอียดในคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ ผู้สั�งซื �อต้องชําระค่าซื �อหนว่ยลงทนุเตม็ตามจํานวนที�ระบไุว้ในคํา
สั�งซื �อหน่วยลงทนุ โดยชําระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ตัmวแลกเงนิ คําสั�งจา่ยเงินหรือวธีิอื�นใด โดยผู้สั�งซื �อต้องขดีคร่อมเฉพาะ
สั�งจ่ายบญัชีเงินฝากที�บริษัทจดัการเปิดขึ �นเพื�อรับเงนิค่าสั�งซื �อหน่วยลงทนุหรือบญัชีกองทนุ 
14.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สั�งซื �อ โดยคาํนวณจากจํานวนเงินที�ได้รับชาํระหารด้วยราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ สิ �น
วนัที�บริษัทจดัการได้รับชําระเงินคา่ซื �อหน่วยลงทนุเต็มจํานวน 
จํานวนหนว่ยลงทนุที�ได้รับจดัสรรจะคํานวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยมตําแหนง่ที� 4 
ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที� 5 ทิ �ง  
กรณีที�ผู้สั�งซื �อชําระค่าซื �อหน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัmวแลกเงิน คําสั�งจ่ายเงิน หรือวธีิอื�นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้สั�งซื �อ โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทนุ ณ วนัที�บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ตัmวแลกเงิน คําสั�ง
จ่ายเงิน หรือวิธีการอื�นใดได้เรียบร้อยแล้ว 
ในกรณีที�จํานวนเงินที�ระบใุนใบคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินที�บริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจดัสรร
หนว่ยลงทนุให้ตามจํานวนเงินที�ได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
ในกรณีที�การสั�งซื �อมีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหนว่ยลงทนุที�จดทะเบียนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุเทา่ที�สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สั�งซื �อตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีที�บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรใน
กรณีดงักลา่วมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุหรือต่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือต่อชื�อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
บริษัทจดัการจะเพิ�มจํานวนหน่วยลงทนุที�ได้รับการจดัสรรแล้วในทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุในวนัทําการถดัจากวนั
ทําการขายหนว่ยลงทนุจํานวนนั �น 



14.5 การคนืเงินค่าซื �อหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนนิการคนืเงินพร้อมดอกเบี �ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั�งซื �อ ในกรณีที�ผู้สั�งซื �อไม่ได้รับการจดัสรรไม่ว่าทั �งหมดหรือ
บางสว่น โดยการโอนเงินหรือเป็นเช็คตามที�ผู้สั�งซื �อหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบคาํขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันบัจากวนัที�บริษัทไม่
สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุหรือวนัที�ยตุิโครงการแล้วแตก่รณี 
14.6 เงื�อนไขการขายหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื �อหน่วยลงทนุใด ๆ ในกรณีที�บริษัทจดัการได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุหรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือต่อชื�อเสยีงหรือตอ่
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 
ในการชําระค่าสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ หากเป็นกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุอื�นที�บริษัทจดัการเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการเพื�อซื �อหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการให้มกีารหกักลบกนัได้ 
บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที�จะไม่เสนอขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที�มีถิ�นฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิของบคุคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้าง
หุ้นสว่นซึ�งจดัให้มีขึ �นและดาํเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิในการที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุให้กบับคุคลดงัที�กลา่วมาข้างต้น 
14.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี
14.7.1 กรณีบคุคลธรรมดา 
(1) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึ�งลงนามรับรองความถกูต้อง 
14.7.2 กรณีนิตบิคุคล 
(1) สาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) สาํเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(3) ตวัอย่างลายมือชื�อผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลและเงื�อนไขการลงนาม  
(4) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอาํนาจลงนามแทนนติิบคุคล 
14.8 วนัและเวลาทําการขายหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการและตวัแทนจะทาํการขายหน่วยลงทนุตั �งแต่เวลาเริ�มทําการของบริษัทจดัการหรือตวัแทนถึงเวลา 15.30 น. ของ
ทกุวนัทําการซื �อขาย โดยบริษัทจดัการจะเริ�มเปิดรับคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุภายในวนัทําการที� 3 หลงัจากสิ �นสดุระยะเวลาเสนอ
ขายครั �งแรกและได้ดาํเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิของโครงการเป็นกองทนุเปิดกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว  
 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  



-  
 
15.2. เงื�อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เมื�อบริษัทจดัการหรือตวัแทนได้รับคาํขอเปิดบญัชีกองทนุและคําสั�งซื �อหน่วยลงทนุของกองทนุที�กรอกรายละเอยีดครบถ้วน
ชดัเจนพร้อมหลกัฐานประกอบตา่งๆ ตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช"ี และผู้จองซื �อหรือผู้สั�งซื �อได้
ชําระเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดัการหรือตวัแทนในนามของบริษัทจดัการจะส่งมอบสาํเนาคาํสั�งซื �อหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อหรือผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน และจะดําเนนิการให้มกีารจดัส่งหนงัสอืรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
ใบยืนยนัรายการ และใบเสร็จรับเงินเพื�อเป็นการยืนยนัจํานวนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื �อหรือผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัถดัจากวนัสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายครั �งแรก หรือภายใน 4 วนัทาํการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัทําการซื �อและบริษัท
จดัการได้จดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สั�งซื �อหน่วยลงทนุนั �นเรียบร้อยแล้ว 
นายทะเบยีนจะจดแจ้งชื�อผู้จองซื �อหรือผู้สั�งซื �อเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทนุต่อเมื�อบริษัทจดัการได้รับชําระ
ค่าซื �อหน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้จองซื �อหรือผู้สั�งซื �อนั �นได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว 
และให้ถือวา่หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุที�บริษัทจดัการออกให้แก่ผู้จองซื �อหรือผู้สั�งซื �อที�ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุให้
แล้วนั �นเป็นหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และให้ใช้เป็นหลกัฐานแสดงการซื �อหรือขายคนืหนว่ยลงทนุได้ ทั �งนี � หนงัสอื
รับรองสทิธิในหน่วยลงทนุจะต้องมีข้อมลูครบถ้วนตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 
บริษัทจดัการจะออกหนงัสอืรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุครั �งที�มีการทํารายการขายและจดัสรรหรือรับ
ซื �อคนืหนว่ยลงทนุแล้ว ดงันั �น บริษัทจดัการจะถือยอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุที�ปรากฏในทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็น
รายการปัจจบุนัและถกูต้อง 
 
16. การรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน :  
 
16.1. ช่องทางการรับซื �อคนืหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 
 
รายละเอียดช่องทางการรับซื �อคนืหน่วยลงทนุเพิ�มเติม :  

16.1 วิธีการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะรับซื �อคืนหน่วยลงทนุจากผู้ถือหน่วยลงทนุโดยผู้ถอืหน่วยลงทนุจะต้องกรอกข้อความในคําสั�งขายคืนหน่วย
ลงทนุ ระบรุายละเอียดและความจํานงให้ครบถ้วนชดัเจน แล้วนาํคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไปยื�นตอ่บริษัทจดัการหรือตวัแทน
เพื�อขายคืนหน่วยลงทนุ  
การสั�งขายคืนจะสมบรูณ์ต่อเมื�อบริษัทจดัการหรือตวัแทนได้รับคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุและได้ทาํรายการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ
แล้ว ผู้สั�งขายคืนไม่สามารถยกเลกิคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 



ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุค้างชําระเงินคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุซึ�งต้องชําระภายในวนัที� 7 ของเดือนถดัไป ไม่ว่าทั �งหมด
หรือบางสว่น ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยนิยอมให้บริษัทจดัการเป็นผู้ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเพื�อชําระ
ค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุที�ค้างจ่ายดงักลา่วให้กบับริษัทจดัการจนครบถ้วน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื �อคนื
หนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัใินวนัทาํการถดัจากวนัที�ครบกาํหนดชําระ ความยนิยอมให้บริษัทจดัการเป็นผู้ขายคืนหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมตัินี �ไม่สามารถยกเลกิได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพเิศษ 
ในกรณีที�มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชีของผู้ถือหนว่ยลงทนุลดลงจนมีมลูคา่ตํ�ากว่าภาระค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุ
ของผู้ถือหนว่ยลงทนุสะสม ณ วนัใด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยินยอมให้บริษัทจดัการเป็นผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที�เหลอือยู่ทั �งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิในวนัทําการถดัไป เพื�อชําระคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุดงักลา่วให้กบับริษัทจดัการ ความ
ยินยอมให้บริษัทจดัการเป็นผู้ขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติันี �ไม่สามารถยกเลกิได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็น
กรณีพิเศษ อย่างไรก็ตาม หลงัจากดําเนินการดงักลา่วข้างต้นแล้ว หากผู้ถือหนว่ยลงทนุยงัคงมภีาระคา่ธรรมเนียมการจดัการ
กองทนุค้างจ่ายอยูอี่กเท่าใด บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุสว่นที�ค้างจ่ายดงักลา่วจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุต่อไป 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนยีมการขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุที�สั�งขาย
คืนของกองทนุนี �เพื�อซื �อหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอื�นที�จดัการโดยบริษัทจดัการ 
ในกรณีที�บญัชีกองทนุไม่มีมลูคา่คงเหลอืในบญัชี และบญัชีนั �นไมมี่การตดิต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะรับซื �อคืนหน่วยลงทนุทั �งหมดในบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ไม่มีสถานะเป็นผู้ลงทนุสถาบนัแล้ว 
16.2 การชําระเงินค่ารับซื �อคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซื �อคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วนัทาํการนบัตั �งแตว่นัทําการถดัจากวนัทาํการรับซื �อ
คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สั�งขายคนืตามวิธีการและเงื�อนไขที�กําหนดในโครงการสาํหรับการชําระเงินให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ บริษัท
จดัการจะชําระเงินให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุตามที�ระบไุว้ในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ในกรณีที�บริษัทจดัการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิตามที�กําหนดไว้ในข้อ “วิธีการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ” ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มอบหมายให้บริษัทจัดการนําเงนิคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วชําระให้แก่บริษัทจดัการได้โดยตรง โดยให้ถือวา่ได้ชําระเงิน
ค่ารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ภายใน 5 วนัทาํการนบัตั �งแตว่นัทาํการถดัจากวนัทาํการรับซื �อคืน
หนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตั ิ
16.2.1 การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื�อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื �อคนืหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุที�ได้รับไว้แล้ว หรือหยดุรับคําสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุ” 
บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สั�งขายคนื โดยคํานวณจากราคารับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ ณ สิ �นวนัที�บริษัทจดัการได้รับคําสั�ง
ขายคืนหน่วยลงทนุที�สมบรูณ์ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธการสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุตามคาํสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุตั �งแต ่30,000,000 บาท 
(สามสิบล้านบาทถ้วน) ขึ �นไปต่อการสั�งขายคนืในแตล่ะครั �ง ในกรณีที�บริษัทจดัการได้พจิารณาแล้วเหน็วา่การสั�งขายคืนหน่วย
ลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ 



ในกรณีที�ผู้สั�งขายคนืเป็นจํานวนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะคาํนวณจํานวนเงินที�สั�งขายคนืโดยคณูจํานวนหน่วยลงทนุด้วย
ราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุที�คาํนวณได้ ณ สิ �นวนัทาํการรับซื �อคนืนั �น 
ในกรณีที�ผู้สั�งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจํานวนหน่วยลงทนุที�สั�งขายคนืด้วยราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุที�
คํานวณได้ ณ วนัทาํการรับซื �อคืนนั �น ทั �งนี � จํานวนหนว่ยลงทนุที�คาํนวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนยิม
ตําแหน่งที� 5 ทิ �ง 
การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั�งขายคนืมีจํานวนหน่วยลงทนุ
ตามทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพยีงพอกบัจํานวนหนว่ยลงทนุที�สั�งขายคืน 
ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุสั�งขายคืนและการขายคืนดงักลา่วเป็นผลให้หนว่ยลงทนุที�ผู้ถือหน่วยลงทนุถือตามทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุมีมลูค่าตํ�ากว่ามลูค่าหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั �นตํ�า บริษัทจดัการอาจดาํเนินการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุที�
เหลอือยู่ทั �งหมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั �งนี � หากมีการเปลี�ยนแปลงมลูค่าหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั �นตํ�า บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
ในกรณีที�จํานวนหนว่ยลงทนุที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุสั�งขายคืนเกินกวา่จํานวนหน่วยลงทนุทั �งหมดที�ผู้ถือหนว่ยลงทนุมีอยูต่าม
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทั �งหมดตามจํานวนเทา่ที�
ปรากฏอยูต่ามทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สั�งขายคนืตามการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุที�สมบรูณ์ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขข้างต้นเท่าที�บริษัท
จดัการสามารถรับซื �อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทนุ 
บริษัทจดัการจะยกเลกิจํานวนหนว่ยลงทนุที�รับซื �อคืนในทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัทําการถดัจากวนัทาํการรับซื �อคืนหน่วย
ลงทนุจํานวนนั �น 
16.3 วนัและเวลาที�ทาํการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการหรือตวัแทนจะรับซื �อคืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตั �งแต่เวลาเริ�มทาํการของบริษัทจดัการหรือตวัแทนจนถงึ
เวลา 15.30 น. ของทกุวนัทาํการซื �อขาย โดยบริษัทจดัการจะเริ�มเปิดรับคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุภายในวนัทําการที� 3 หลงัจาก
สิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายครั �งแรกและได้ดําเนินการจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิของโครงการเป็นกองทนุเปิดกบัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว  
ในกรณีที�บริษัทจดัการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัโิดยเหตทุี�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุค้างชําระภาระคา่ธรรมเนียมการจดัการ
กองทนุซึ�งต้องชําระภายในวนัที� 7 ของเดอืนถดัไป ตามที�กําหนดในข้อ “วิธีการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ” บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัในวนัทําการถดัจากวนัที�ครบกําหนดชําระ 
ในกรณีที�บริษัทจดัการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัโิดยเหตทุี�มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีของผู้ถือหนว่ยลงทนุ
ลดลงจนมีมลูคา่ตํ�ากวา่ภาระค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัใด ตามที�กําหนดในข้อ “วิธีการรับซื �อ
คืนหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการอาจดาํเนนิการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัใินวนัทําการถดัไป 
 
16.2. วิธีการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ :  

- รับซื �อคืนหน่วยลงทนุแบบปกต ิ



 
รายละเอียดวิธีการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุเพิ�มเติม :  

 
16.3. ระยะเวลาในการรับซื �อคืน : ทกุวนัทาํการ  
 
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื �อคืนเพิ�มเติม :  

บริษัทจดัการหรือตวัแทนจะรับซื �อคืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตั �งแต่เวลาเริ�มทาํการของบริษัทจดัการหรือตวัแทนจนถงึ
เวลา 15.30 น. ของทกุวนัทาํการซื �อขาย โดยบริษัทจดัการจะเริ�มเปิดรับคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุภายในวนัทําการที� 3 หลงัจาก
สิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายครั �งแรกและได้ดําเนินการจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิของโครงการเป็นกองทนุเปิดกบัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว  
ในกรณีที�บริษัทจดัการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัโิดยเหตทุี�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุค้างชําระภาระคา่ธรรมเนียมการจดัการ
กองทนุซึ�งต้องชําระภายในวนัที� 7 ของเดือนถดัไป ตามที�กําหนดในข้อ “วิธีการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ” บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัในวนัทําการถดัจากวนัที�ครบกําหนดชําระ  
ในกรณีที�บริษัทจดัการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัโิดยเหตทุี�มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีของผู้ถือหนว่ยลงทนุ
ลดลงจนมีมลูคา่ตํ�ากวา่ภาระค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัใด ตามที�กําหนดในข้อ “วิธีการรับซื �อ
คืนหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการอาจดาํเนนิการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัใินวนัทําการถดัไป  
 
16.4. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งลว่งหน้า  
 
รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ�มเติม :  

 
รายละเอียดการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุเพิ�มเติม :  

 
17. การสับเปลี�ยนหน่วยลงทนุ :  
 
ช่องทางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ :  

-  
 
รายละเอียดการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเพิ�มเติม :  



การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุหมายถึงการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทรับซื �อคืนหน่วยลงทนุภายใต้การจดัการของ
บริษัทจดัการกองทนุหนึ�ง (กองทนุต้นทาง) เพื�อซื �อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอีกกองทนุหนึ�ง
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ (กองทนุปลายทาง) ตามเงื�อนไขและวธีิการที�ระบไุว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะนาํเงิน
ค่าขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางซึ�งได้หกัค่าธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระค่าซื �อหน่วยลงทนุ
ของกองทนุปลายทาง 
บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะหยดุรับคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นการชั�วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที�บริษัทพิจารณาเห็นว่า
การหยดุรับคําสั�งสบัเปลี�ยนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อกองทนุและผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนั  
17.1 วิธีการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทรับซื �อคนืหน่วยลงทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการตั �งแต่ 2 
กองทนุขึ �นไปสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
หรือตวัแทนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุและการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นผลให้หน่วยลงทนุของผู้ถือ
หนว่ยลงทนุตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางมีมลูค่าตํ�ากว่ามลูค่าหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั �นตํ�า บริษัท
จดัการอาจดาํเนนิการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�เหลอือยูข่องผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงักองทนุปลายทางทั �งหมด ทั �งนี � หากมีการ
เปลี�ยนแปลงมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั �นตํ�าบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุหรือจํานวนเงินที�ต้องการสบัเปลี�ยนมากกว่าจํานวนหนว่ยลงทนุหรือมลูค่า
หนว่ยลงทนุคงเหลอืในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุทั �งหมดเทา่ที�ปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์เมื�อบริษัทจดัการหรือตวัแทนได้ทํารายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุแล้ว และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกรายการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุได้ เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพเิศษ 
17.2 วนัและเวลาในการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการหรือตวัแทนได้ทกุวนัทาํการซื �อขายตั �งแต่เวลาเริ�มทําการของ
บริษัทจดัการหรือตวัแทนถึงเวลา 15.30 น. 
17.3 ราคาขายและรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุกรณีสบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหนว่ยลงทนุที�เป็นเกณฑ์ในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ดงันี � 
17.3.1 กรณีเป็นกองทนุต้นทางการกําหนดราคารับซื �อคนืจะใช้ราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ ณ สิ �นวนัทําการที�มีคําสั�งสบัเปลี�ยน
หนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุแล้ว 
17.3.2 กรณีเป็นกองทนุปลายทางการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุจะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิ �นวนัทําการที�กองทนุได้รับ
เงินจากกองทนุต้นทาง 
 
18. การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ :  



18. การเลื�อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ถอืหนว่ยลงทนุ :  
 
18.1 บริษัทจดัการอาจเลื�อนกําหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ได้มคีําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี �  
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่าราคารับซื �อคืนหน่วย
ลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้องนั �นต่างจากราคารับซื �อคนืหน่วยลงทนุที�ถกูต้องตั �งแตห่นึ�งสตางค์ขึ �นไปและคดิเป็นอตัราตั �งแตร้่อยละ 
0.5 ของราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุที�ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 
 
18.2 ในการเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 18.1 (1) หรือ 18.1 (2) บริษัทจดัการจะดาํเนนิการ
ดงัตอ่ไปนี �  
(1) เลื�อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ไม่เกิน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัที�มีคาํสั�งขายคืนหน่วย
ลงทนุนั �น เว้นแตก่รณีข้อ 18.1 (2) บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาจากสาํนกังานได้ 
(2) ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื�อให้ผู้ลงทนุทราบถงึการเลื�อนกําหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยพลนั 
(3) แจ้งการเลื�อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และจดัทํารายงานในเรื�องดงักล่าว พร้อมทั �งแสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบตามข้อ 18.1 (1) หรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาตามข้อ 18.1 (2) จากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานทราบโดยพลนั ทั �งนี � บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจมอบหมาย
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 
(4) ในกรณีที�มีผู้ ถือหน่วยลงทนุสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุในระหว่างการเลื�อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ ให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมรับซื �อคืนหน่วยลงทนุนั �น โดยต้องชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิ �น
ก่อนแล้วจงึชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที�สั�งขายคืนหน่วยลงทนุในวนันั �น ๆ ต่อไป 

 
19. การไม่ขาย ไม่รับซื 5อคนื หรือไม่รับสับเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามคาํสั�งซื 5อหรือคาํสั�งขายคืนหน่วยลงทุน :  

19 การไม่ขายหรือไมรั่บซื �อคนืหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื �อหรือคาํสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุ 
 
1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซื �อคืน หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามคาํสั�งซื �อ คาํสั�งขายคนื หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุที�ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสั�งซื �อ คําสั�งขายคืน หรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีที�ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี �  
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซื �อขายหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาํการซื �อขายได้ตามปกต ิ
(2) เมื�อบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่ 
(ก) มีเหตจํุาเป็นทาํให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 



(ข) ไม่สามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตจํุาเป็นอื�นใดเพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
ทั �งนี � บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซื �อคืน หรือไมรั่บสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามคาํสั�งซื �อ คําสั�งขายคนื หรือคําสั�งสบัเปลี�ยน
หนว่ยลงทนุที�ได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับคาํสั�งซื �อ คาํสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุได้ไม่เกิน 1 วนัทาํการ เว้นแต่
ได้รับการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
(3) ในกรณีที�กองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศเพื�อเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุ และการกําหนดอตัราสว่นการ ลงทนุ เมื�อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี �เกิดขึ �น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทนุรวมดงักล่าว
อย่างมีนยัสาํคญั 
(ก) ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื �อขายได้ตามปกต ิ 
ทั �งนี � เฉพาะกรณีที�กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที�ซื �อขายในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม หรือ 
(ข) มีเหตกุารณ์ที�ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศได้อยา่งเสรี และทาํให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกต ิ
 
2. เมื�อปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื �อคนื หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุตาม
คําสั�งซื �อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุที�ได้รับมาแล้ว บริษัทจะปฏบิตัิดงัต่อไปนี �  
(1) ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื�อให้ผู้ลงทนุทราบถงึการไม่ขาย ไมรั่บซื �อคนื หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุหรือการหยดุ
รับคาํสั�งซื �อ คาํสั�งขายคืน หรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุโดยพลนั 
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื �อคืน หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุหรือการหยดุรับคาํสั�งซื �อ คําสั�งขายคืน หรือคาํสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุพร้อมทั �งแสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนั �นให้สาํนกังานทราบโดย
พลนั 
(3) ในกรณีที�บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย ไม่รับซื �อคนื หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุหรือหยดุรับคําสั�งซื �อ คําสั�งขายคนื 
หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 เกิน 1 วนัทาํการ บริษัทจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนี � 
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั�งซื �อ คาํสั�งขายคนื หรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ 
วนัทาํการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนั �นให้สาํนกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคาํสั�งซื �อ คาํสั�งขายคืน หรือคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  
(ข) ดาํเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื�อให้ผู้ลงทนุทราบถงึการเปิดรับคําสั�งซื �อ คําสั�งขายคืน หรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุโดย
พลนั 
ในช่วงเวลาที�บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซื �อคืน หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคาํสั�งซื �อ คาํสั�งขายคืน หรือคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการอาจหยดุคาํนวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคา
รับซื �อคืนหน่วยลงทนุก็ได้  
 



3. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื �อหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับคําสั�งซื �อ
หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุที�ไมถ่กูต้องนั �น
ต่างจากราคาขายหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องตั �งแต่หนึ�งสตางค์ขึ �นไปและคิดเป็นอตัราตั �งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุที�
ถกูต้อง ทั �งนี � บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หยดุรับคําสั�งซื �อหรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ณ ที�ทําการ
ทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที�ติดต่อทกุแห่งของตวัแทนสนบัสนนุที�ใช้ในการซื �อขายหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ และแจ้ง
ให้ผู้ที�ได้มีคาํสั�งซื �อหรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั 

 
20. การหยุดขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน :  

20. การหยดุขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ :  
 
เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุ
รับคาํสั�งซื �อ คาํสั�งขายคืนหรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชั�วคราวตามระยะเวลาที�เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุ
รับคาํสั�งซื �อ คาํสั�งขายคืน หรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
21. การชาํระค่ารับซื 5อคนื สับเปลี�ยนหน่วยลงทนุด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงนิ :  

เว้นแตก่ฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอยา่งอื�น ในกรณีที�กองทนุไมส่ามารถชําระเงินค่ารับซื �อคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุได้และผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�สั�งขายคนืตกลงที�จะรับชําระคา่รับซื �อคนืหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงิน 
บริษัทจดัการอาจชําระคา่รับซื �อคนืหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สมาคมกําหนด 
 
22. สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 5อคนื (ถ้าม)ี 
ตวัแทน (ถ้าม)ี และที�ปรึกษา (ถ้าม)ี :  
 
22.1. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  

22.1.1. สทิธิของบริษัทจดัการ  
(1) รับคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนยีมการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนยีม ในการจดัการกองทนุ
และค่าธรรมเนยีม คา่ใช้จ่าย และหรือ เงินตอบแทนอื�นใด ตามอตัราที�กาํหนดไว้ในหวัข้อ "ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายที�เรียก



เก็บจากผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม"  
(2) สงวนสทิธิที�จะปฏิเสธการจองซื �อหรือสั�งซื �อ หรือสั�งขาย หรือหยดุรับคาํสั�งซื �อหรือคาํสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ย
ลงทนุตามที�ระบไุว้ในโครงการ  
(3) สงวนสทิธิที�จะซื �อคนืหนว่ยลงทนุทั �งหมดในบญัชีของผู้ถือหนว่ยลงทนุที�ไมมี่สถานะเป็นผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
(4) สงวนสทิธิที�จะเลื�อนกําหนดการชําระคนืเงินค่ารับซื �อคืนหน่วยลงทนุตามที�ระบไุว้ในโครงการ  
(5) สงวนสทิธิที�จะรับชําระหนี �เพื�อกองทนุด้วยทรัพย์สนิอื�นที�มิใช่หลกัประกนัแทนการชําระหนี �ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี �
ตามที�ระบไุว้ในโครงการ  
(6) สงวนสทิธิที�จะชําระคา่รับซื �อคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงินได้  
(7) รับชําระหนี �เพื�อกองทนุด้วยทรัพย์สนิแทนการชําระหนี �ด้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี �ตามที�ระบไุว้ในโครงการ  
22.1.2. หน้าที�และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
(1) การจดัตั �ง เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมและจดทะเบียนกองทนุ  
(ก) ยื�นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึ�งเป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
(ข) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุเปิดตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
ค่าธรรมเนยีมตามอตัราที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที�หลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรือถกูทําลาย  
(ค) ดําเนินการเพิ�มจํานวนเงินทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวิธีการที�กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กําหนด  
(ง) แจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมข้อมลูที�ได้จดทะเบยีนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ�มจํานวนเงินทนุจดทะเบยีนและการแก้ไขเพิ�มเติมจํานวน
และมลูค่าหน่วยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของกองทนุให้แก่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทาํการนบั
แต่วนัที�ได้แก้ไขเพิ�มเติมนั �น  
(จ) เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ�มเตมิโครงการจดัการกองทนุหรือ วธีิจดัการกองทนุภายใต้ หวัข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ"  
(ฉ) จดัทาํหนงัสอืชี �ชวนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพื�อแสดงข้อมลูเกี�ยวกบักองทนุ ณ วนัสิ �นปีบญัชี และส่งให้แก่สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัสิ �นปีบญัชีนั �น  
(ช) ประกาศข้อมลู รายละเอียด การดาํเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวกบักองทนุตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด  
(ซ) ดําเนินการเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” และ “การดาํเนนิการของบริษัทจดัการเมื�อเลกิ
โครงการจดัการกองทนุรวม”  
(ฌ) จดัให้มีการชําระบญัชีตามหวัข้อ "การชําระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื�อเลกิ
โครงการ"  
(2) การบริหารกองทนุ  
(ก) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที�ระบไุว้ในโครงการที�ได้รับอนมุตั ิตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ถือหน่วยลงทนุ
อย่างเคร่งครัด  
(ข) นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือหาดอกผลโดยวิธีอื�น และซื �อ ขาย ซื �อลด ขายลด ไถ่ถอน 
จําหน่าย สั�งโอน รับโอน เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมหลกัทรัพย์ หรือ ฝาก ถอน ทรัพย์สนิที�ลงทนุไว้นั �นตามที�บริษัทจดัการเหน็สมควร 



โดยลงทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และนโยบายการลงทนุของโครงการที�ได้รับอนมุตั ิทั �งนี � โดย
คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  
(ค) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
(ง) สั�งผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่าย จ่ายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่าหลกัทรัพย์  
(จ) จดัให้มีการรับและจ่ายคา่ธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื�นใดจากและให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ "ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื �อหรือผู้
ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทนุสาํหรับคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทนุ ภายใต้หวัข้อ "คา่ธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายที�เรียก
เก็บจากกองทนุรวม"  
(ช) กําหนดราคาที�เป็นธรรมของหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิของกองทนุ ด้วยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เพื�อใช้ในการ
คํานวณทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ในกรณีที�บริษัทจดัการสามารถแสดงให้เห็นได้วา่วธีิการคํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะที�คาํนวณมลูค่า  
(ซ) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการที�กองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าที�จําเป็น เพื�อรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทนุ  
(ฌ) ดแูล ตดิตาม รักษาสทิธิของกองทนุ ดาํเนนิการฟ้องร้องบงัคบัคดี หรือฟ้องร้องเรียกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหาย ทั �งนี �
เพื�อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการดาํเนินการตามข้อ “การรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�น”  
(3) การจดัทําบญัชีและการรายงาน  
(ก) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุไว้โดยถกูต้องครบถ้วน  
(ข) จดัทํารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนัและจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในทกุสิ �นวนัทาํการนั �น  
(ค) จดัทํารายงานการซื �อขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นเพื�อการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ภายในทกุสิ �นวนัทําการนั �น  
(ง) คํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซื �อคนืหนว่ยลงทนุตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ "วิธีการคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และ
วิธีการดําเนินการในกรณีที�มลูค่าหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง"  
(จ) จดัทําและจดัสง่รายงานตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
(4) การขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุและงานทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
(ก) จดัให้มีคําสั�งจองซื �อหนว่ยลงทนุ คาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ หรือคําสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุซึ�งมีลกัษณะเป็นไปตามที�กฎหมาย 
ก.ล.ต. กําหนด  
(ข) ขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุตามวิธีการที�ระบใุนโครงการและหนงัสอืชี �ชวน  
(ค) จดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการที�กําหนดในข้อ "การจดัสรรหนว่ยลงทนุ" และ "การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุ"  
(ง) ดําเนินการจดัสรรจํานวนหนว่ยลงทนุของกองทนุที�จะรับซื �อคืนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสว่นตามหวัข้อ “การเลื�อน
กําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื �อคนืหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื �อ



หรือคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ” หรือ “การชําระค่ารับซื �อคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงิน”  
(จ) ดําเนินการยกเลกิจํานวนหนว่ยลงทนุที�รับซื �อคืนซึ�งได้รับการจดัสรรแล้วในวนัทาํการถดัจากวนัที�บริษัทจดัการทําการซื �อขาย
หนว่ยลงทนุจํานวนนั �น  
(ฉ) จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ�งสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(ช) เปิดบญัชีกองทนุและออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สั�งซื �อหน่วยลงทนุ  
(ซ) จดัให้มีรายงานข้อมลูของกองทนุตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
(ฌ) ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีที�จะดาํเนนิการตามข้อ “การเลื�อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือข้อ “การชําระคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงิน”  
(5) การแตง่ตั �งบคุคลอื�น  
(ก) แต่งตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ซึ�งมีคณุสมบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถงึการเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชนข์องกองทนุและ
แต่งตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์อื�นตามเงื�อนไขในการเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ในหวัข้อ "เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดแูล
ผลประโยชน์" ทั �งนี � โดยได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
(ข) แต่งตั �งผู้สอบบญัชีทรัพย์สนิที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบญัชี  
(ค) แต่งตั �งผู้ ชําระบญัชีของกองทนุ เมื�อยตุหิรือเลกิกองทนุ ทั �งนี �โดยความเห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ง) แต่งตั �งหรือดาํเนนิการเป็นนายทะเบยีนตามที�บริษัทจดัการเหน็สมควร  
(จ) แต่งตั �งและถอดถอนที�ปรึกษา (ถ้าม)ี ที�ทาํหน้าที�เป็นที�ปรึกษาของบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยีคา่ตอบแทนหรือไม่กไ็ด้  
(6) การดาํเนนิการอื�น ๆ  
(ก) กระทาํนิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึ�งบริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  
(ข) ปฏิบติัการอื�นๆ เพื�อให้บรรลซุึ�งวตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุภายใต้ขอบเขต 
หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั �งนี � จะต้องไม่ขดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต.  
(ค) สทิธิอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนด  
 
22.2. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากกองทนุสาํหรับการทําหน้าที�เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์  
(2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
22.2.2 หน้าที�และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(1) หน้าที�โดยทั�วไป 
(ก) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ระบไุว้ในโครงการภายใต้หวัข้อ "สทิธิ หน้าที� และความ



รับผิดชอบของบริษัทจดัการ" และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครัด  
(ข) รับรองความถกูต้องในการคาํนวณมลูค่าทรัพย์สนิ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ และ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและ
ราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการได้คํานวณไว้แล้วตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ "วธีิคาํนวณ การกําหนดเวลาในการ
คํานวณ และประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ" ของโครงการ 
(ค) ให้ความเห็นชอบราคาที�เป็นธรรมของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุ ในกรณีที�บริษัทจดัการแสดงให้เห็นว่าการ
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามที�กําหนดไว้ในกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณ์
ในขณะที�คาํนวณมลูค่า 
(ง) รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัข้อ “หลกัเกณฑ์และวิธีการดาํเนนิการ
ในกรณีที�มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง” 
(จ) ชําระเงินคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุและหรือชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิอื�นของกองทนุเป็นยอดรวมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
โดยผ่านบริษัทจดัการตามคาํสั�งของบริษัทจดัการ 
(ฉ) จ่ายเงินเฉลี�ยคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามคําสั�งของผู้ ชําระบญัชี 
(ช) รับเงินคา่ขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเพื�อเข้าบญัชีของกองทนุ 
(ซ) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัติามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคาํสั�ง หรือข้อบงัคบัอื�นใดที�ออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.  
(ฌ) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดใีห้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าที�ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสยีหาย
จากบริษัทจดัการ ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั �งปวงหรือเมื�อได้รับคําสั�งจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ญ) ให้ความเห็นชอบในกรณีที�บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหวัข้อ “การเลื�อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหนว่ยลงทนุคืน
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือข้อ “การชําระเงนิคา่รับซื �อคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิแทนเงิน” “การไม่ขายหรือไม่
รับซื �อคืนหน่วยลงทนุตามคาํสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุที�ได้รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคืนหน่วย
ลงทนุ” หรือ “การรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สินอื�น”  
(ฎ) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่การชําระบญัชีกองทนุจะเสร็จสิ �นดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบตัติามมาตรา 
130 แหง่กฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที�ผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายงานให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
(ฏ) ดําเนินการรับและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุในเวลาที�กําหนดตามคําสั�งของบริษัทจดัการโดยผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆที�เกิดขึ �นในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมส่ามารถดําเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนัเวลา 
(ฐ) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องอนญุาตให้บริษัทจดัการหรือผู้ตรวจสอบบญัชีของกองทนุทาํการตรวจสอบบญัชีหลกัทรัพย์ บญัชี
ของกองทนุ และเอกสารหลกัฐานอื�นของกองทนุได้ภายในเวลาทําการปรกตขิองผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(ฑ) ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีของกองทนุ หรือผู้สอบบญัชีของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือผู้สอบบญัชีอิสระ หรือผู้ ชําระบญัชีของ
กองทนุ หรือหน่วยงานผู้ มีอํานาจควบคมุผู้ดแูลผลประโยชน์ ขอคําชี �แจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตามเกี�ยวกบัการ
กระทาํการใดๆที�มีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรัพย์ หรือบญัชีของกองทนุ หรือเรื�องอื�นใดเกี�ยวกบักองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้อง
แจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัทแีละจะต้องทาํรายงานเกี�ยวกบัคําขอดงักลา่วพร้อมรายงานขั �นตอนการปฏบิตัิที�ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้กระทาํไปแล้ว หรือที�จะกระทําต่อไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไมช่กัช้า 



(ฒ) หน้าที�อื�นใดตามที�กฎหมายเกี�ยวกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด 
(2) หน้าที�ในการรับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ  
(ก) รับฝาก ดแูล เก็บรักษา และบนัทกึทรัพย์สินของกองทนุโดยแยกทรัพย์สนิของกองทนุออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิของบคุคลอื�นใดที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ดแูลรักษาอยู่จนกว่าจะเลกิกองทนุพร้อมทั �งดแูลให้การเบกิจ่าย
ทรัพย์สนิของกองทนุเป็นไปตามที�ระบไุว้ในโครงการและในหนงัสอืชี �ชวนของกองทนุ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อยา่ง
ปลอดภยัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ ที�บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และที�ธนาคารแหง่ประเทศไทย เว้นแต่
บริษัทจดัการจะอนญุาตหรือตกลงเป็นอย่างอื�นและหากมีการเปลี�ยนแปลงสถานที�เก็บรักษาทรัพย์สินต้องแจ้งให้บริษัทจดัการ
ทราบทนัท ี
(ข) จดทะเบยีนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที�ได้รับมอบมาและจําเป็นต้องทาํการจดทะเบยีนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์นั �น 
(ค) จดัให้มีการตรวจสอบทรัพย์สนิของกองทนุและสถานที�เก็บรักษาโดยจะต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบและอนญุาตให้
ตวัแทนของบริษัทจดัการได้ร่วมในการตรวจสอบดงักลา่วด้วย 
(ง) จดัทาํบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที�รับฝากไว้ รวมทั �งจดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของ
กองทนุ 
(จ) ดแูล ทวงถาม ตดิตามทรัพย์สนิหรือรักษาสทิธิในทรัพย์สนิของกองทนุเพื�อผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับเงิน
ปันผล การรับดอกเบี �ยและหรือหน่วยลงทนุและสทิธิประโยชน์อื�นใดที�กองทนุพงึจะได้รับ รวมทั �งดาํเนนิการรับหรือจ่ายเงินตาม
สทิธินั �น ๆ รวมทั �งแจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีที�มคีวามจําเป็นที�ต้องป้องกนัการเสยีสิทธิที�มีอยู่หรือเกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์
นั �น ๆ 
(3) สง่มอบ รับมอบ สั�งซื �อตามสทิธิ จําหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิตลอดจนชําระและรับชําระราคา
หลกัทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ ความถกูต้อง ครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สนิก่อนดาํเนนิการ 
(4) การรายงาน 
(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกี�ยวกบัเรื�องดงันี � 
1 รายงานฐานะการลงทนุเป็นรายวนั 
2 รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลอื ณ สิ �นวนัทําการขายหรือรับซื �อคนื 
และคํานวณดอกเบี �ยค้างรับ 
3 รายงานเกี�ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์และตามสถานภาพของหลกัทรัพย์พร้อมคํานวณ
ดอกเบี �ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวนั 
4 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี �ซื �อหลกัทรัพย์และลกูหนี �คา่ขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั 
5 รายงานเกี�ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน 
6 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทนุทกุครั �งที�มรีายการเงินปันผลค้างรับเกิดขึ �น 
7 รายงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบับญัชีหลกัทรัพย์และบญัชีเงินสดตามที�บริษัทจดัการร้องขอ 
8 รายงานข้อร้องขอของบริษัทจดัการซึ�งยงัไมไ่ด้รับคําชี �แจงทกุสิ �นเดือน  
(ข) รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที�บริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเว้นกระทาํการจนก่อให้เกิดความ



เสยีหายต่อกองทนุหรือไม่ปฏิบตัติามหน้าที�ตามมาตรา 125 แหง่กฎหมาย ก.ล.ต. ทั �งนี � ภายใน 5 วนันบัแตว่นัที�ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
22.2.3 ความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสยีหายที�เกิดขึ �นแก่กองทนุหรือบริษัทจดัการในกรณีที�ความเสียหายดงักลา่วเกิดจาก
ความประมาทเลนิเลอ่ หรือกระทาํผิดโดยจงใจหรือการไม่ปฏิบตัติามที�ได้ตกลงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
22.3. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคนื :  

 
22.4. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหนา่ย :  

 
22.5. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของที�ปรึกษาการลงทนุ :  

 
22.6. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของที�ปรึกษากองทนุ / ที�ปรึกษาอื�น ๆ :  

 
22.7. สทิธิ หน้าที� ความรับผิดชอบ และการแต่งตั �งคณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื 5อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  
 
23.1. ค่าธรรมเนยีมที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
 
23.1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอตัราร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุที�ใช้คํานวณราคาขาย
หนว่ยลงทนุซึ�งค่าธรรมเนยีมดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�มแล้ว  
บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะลดหย่อน หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือหนว่ยลงทนุที�เป็นกองทนุภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการ 
 
23.1.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  



 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุในอตัราร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุซึ�งอตัรา
ค่าธรรมเนยีมดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�มแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วออกจากมลูคา่หนว่ยลงทนุที�
บริษัทจะต้องจ่ายให้กบัผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะลดหย่อน หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุที�เป็นกองทนุ
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
ในกรณีการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิตามที�กําหนดไว้ในข้อ “วิธีการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ” บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนยีมการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัดิงักลา่ว 
 
23.1.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : มี  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ  
ในกรณีกองทนุเป็นกองทนุต้นทาง ให้มีค่าธรรมเนยีมเป็นไปตามคา่ธรรมเนียมการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุในขณะนั �น 
ในกรณีที�กองทนุเป็นกองทนุปลายทาง ให้มีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในขณะนั �น 
 
23.1.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
 
23.1.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
 
23.1.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที�กําหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
 
23.1.7. ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  



ค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี 
ค่าธรรมเนยีมในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลอื
ของผู้ถือหนว่ยลงทนุซึ�งอตัราค่าธรรมเนียมดงักลา่วยงัมไิด้รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม บริษัทจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนยีมการจดัการ
ทกุวนัที�มีการคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ โดยใช้มลูค่าหนว่ยลงทนุคงเหลอืของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแต่ละวนัที�คาํนวณนั �นเป็น
ฐานในการคาํนวณค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุ และจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นรายเดือน โดยผู้ถือหนว่ยลงทนุ
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุดงักลา่วภายในวนัที� 7 ของเดือนถดัไป  
ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุค้างชําระเงินคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุซึ�งต้องชําระภายในวนัที� 7 ของเดือนถดัไปไม่ว่าทั �งหมด
หรือบางสว่น ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยนิยอมให้บริษัทจดัการเป็นผู้ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเพื�อชําระ
ค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุที�ค้างจ่ายดงักลา่วให้กบับริษัทจดัการจนครบถ้วน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื �อคนื
หนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัใินวนัทาํการถดัจากวนัที�ครบกาํหนดชําระ  
ในกรณีที�มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชีของผู้ถือหนว่ยลงทนุลดลงจนมีมลูคา่ตํ�ากว่าภาระค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุ
ของผู้ถือหนว่ยลงทนุสะสม ณ วนัใด บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุรายนั �นทนัท ี
โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัเิพื�อชําระค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุดงักลา่วในวนัทาํ
การถดัไป 
ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุสั�งขายคืนหน่วยลงทนุและการขายคืนดงักลา่วเป็นผลให้หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชีของผู้ถือหนว่ย
ลงทนุมีมลูค่าตํ�ากวา่คา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุสะสม บริษัทจดัการจะหกัเงินค่ารับซื �อคืนหน่วย
ลงทนุที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสั�งขายคนืเพื�อชําระเงินค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุดงักลา่วก่อน และหากมีเงินคา่รับซื �อคนืหนว่ย
ลงทนุคงเหลอือยูเ่ท่าใด บริษัทจดัการจึงจะจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุต่อไป 
ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุสั�งขายคืนหน่วยลงทนุทั �งหมดในบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุยงัคงมีภาระ
ค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุค้างจ่ายอยู่เท่าใด บริษัทจดัการจะหกัเงินค่ารับซื �อคืนหน่วยลงทนุเพื�อชําระเงินค่าธรรมเนยีม
การจดัการกองทนุค้างจ่ายก่อน หากมเีงินคา่รับซื �อคืนหน่วยลงทนุคงเหลอือยูเ่ท่าใด บริษัทจดัการจึงจะจ่ายคนืให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุต่อไป อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทจดัการหกัเงินคา่รับซื �อคนืหนว่ยลงทนุเพื�อชําระเงินค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุค้าง
จ่ายแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงมีภาระค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุค้างจ่ายอยูอี่กเท่าใด บริษัทจดัการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนยีมการจดัการกองทนุสว่นที�ค้างจ่ายดงักลา่วจากผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อไป 
ทั �งนี � บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�เป็นกองทนุ
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
 
ค่าธรรมเนยีมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามอตัราที�ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบนัการเงินกาํหนด โดยบริษัทจดัการจะ
หกัจากจํานวนค่าขายคืนหน่วยลงทนุนั �น ๆ 
 
ค่าธรรมเนยีมการหกัเงินจากบญัชีของผู้ซื �อหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี ตามอตัราที�ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบนัการเงินกําหนดโดยตดั
จ่ายจากบญัชีเงินฝากของผู้ซื �อหน่วยลงทนุ 
 



บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดาํเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ�งเป็นกรณีที�บริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย ตามที�จ่ายจริง เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการโอนหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานาํกบันายทะเบยีน ค่าแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อมลูในทะเบียน เป็น
ต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุดงักล่าวทราบ 
 
บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้สั�งซื �อหรือผู้สั�งขาย
คืนหน่วยลงทนุ หรือลดหย่อนหรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหรือการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สั�งซื �อหน่วยลงทนุหรือผู้สั�ง
ขายคืนหน่วยลงทนุตามประเภทของผู้ลงทนุ ตามมลูค่าการซื �อหนว่ยลงทนุ ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ หรือการ
สั�งซื �อ หรือสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุตามเงื�อนไขที�บริษัทจดัการอาจกําหนดขึ �นในอนาคต หรือลดหย่อน หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียม
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ขายคนืหนว่ยลงทนุของกองทนุเพื�อไปซื �อหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอื�นซึ�งจดัตั �งและจดัการโดยบริษัท
จดัการ หรือสั�งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอื�นที�จดัตั �งและจดัการโดยบริษัทจดัการเพื�อซื �อหนว่ยลงทนุของกองทนุนี � ทั �งนี � 
บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑ์ให้ทราบโดยทั�วกนั โดยจะปิดประกาศไว้ที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ 
 
23.2. ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
23.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุจากกองทนุ แต่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์
และเงื�อนไขดงักลา่วข้างต้น 
 
23.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ค่าธรรมเนยีมผู้ดแูลผลประโยชน์ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
23.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุรายปี :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
23.2.4. ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ :  



 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
 
23.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่าย :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
 
23.2.6. ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
(1) ค่าใช้จ่ายเพื�อวตัถปุระสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรกซึ�งจะเรียกเก็บจากกองทนุเมื�อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ �นตาม
จํานวนที�จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุเฉลี�ยเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาจะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั �นได้แก่ 
(ก) ค่าใช้จา่ยในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การสง่เสริมการขาย ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนาํกองทนุ 
ทั �งนี � คา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นรวมกนัจะไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของจาํนวนเงินทนุของโครงการ 
(ข) คา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องในการจดัตั �งกองทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�เกิดขึ �นจากการปฏบิตัิตามกฎหมาย 
ก.ล.ต. 
(2) ค่าใช้จ่ายเพื�อการดําเนินงานของกองทนุซึ�งจะเรียกเก็บจากกองทนุเมื�อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึ �นตามจํานวนที�จ่ายจริง โดยในทาง
บญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉลี�ยเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาที�จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั �น หรือในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เกิดค่าใช้จ่ายดงักลา่วขึ �น ได้แก่ 
(ก) ค่าใช้จา่ยในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การสง่เสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนาํกองทนุ 
ทั �งนี � คา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นรวมกนัจะไมเ่กินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
(ข) คา่ใช้จา่ยในการสอบบญัชี คา่ที�ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�เกิดขึ �นจากการปฏิบตัติามคาํสั�ง หรือตามกฎหมาย 
หรือประกาศของสมาคม 
(ค) ค่าจดัทํา จดัพมิพ์และจดัสง่ใบแจ้งผลการจดัสรรหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดัทาํและจดัพิมพ์ คาํขอเปิดบญัชีกองทนุ 
หนงัสอืรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ คาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ คําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ บตัรตวัอย่างลายมือชื�อ เอกสารที�เกี�ยวข้อง 
ค่าจดัทํา จดัพมิพ์ และจดัสง่หนงัสอืบอกกลา่วรายงานตา่งๆ สาสน์ถึงผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
(ง) ค่าจดัทํา จดัพมิพ์ และจดัสง่เอกสารที�เกี�ยวกบัการแก้ไขเปลี�ยนแปลงโครงการ คา่ใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 
การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�เกิดขึ �นจากการปฏิบตัติามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) ค่าจดัทํา คา่พมิพ์และจดัสง่หนงัสอืชี �ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ 



(3) ค่าใช้จ่ายและภาษีอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการดาํเนินงานของกองทนุที�เรียกเก็บจากกองทนุเมื�อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ �นตามจํานวน
ที�จ่ายจริง และในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุครั �งเดยีวทั �งจาํนวน ได้แก ่
(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทนุ 
(ข) คา่ใช้จา่ย (ถ้าม)ี ในการดาํเนนิคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที�ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที�หรือเรียกคา่สนิไหมทดแทน
ความเสยีหายจากบริษัทจดัการเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื�อได้รับคําสั�งจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื�อรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนี �ของกองทนุ 
(ค) ค่าใช้จา่ยในการรับชําระหนี �เป็นทรัพย์สนิอื�นแทนการชําระหนี �ด้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี � ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนยีมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิตกิรรม คา่ประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลอดจํานอง ค่าจดัพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนยีมอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัทางราชการ คา่ใช้จ่ายด้านภาษี คา่ทําประกนัภยั ดแูล และเก็บรักษาตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการจําหนา่ยจ่ายโอนทรัพย์สินดงักลา่ว 
(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ  
(จ) ค่าธรรมเนยีมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่ประกาศในหนงัสือพมิพ์ ค่า
ไปรษณียากรสาํหรับหนงัสอืโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่พาหนะ คา่ใช้จ่ายในการสื�อสารโต้ตอบโดยวิธีอื�นที�มิใช่ทาง
ไปรษณีย์ 
(ฉ) ค่าใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชีและเลกิกองทนุ 
(ช) ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากการตดิตามทวงถาม หรือการดาํเนินคดีเพื�อการรับชําระหนี �ใด ๆ ของกองทนุรวม 
(4) ค่าธรรมเนยีมที�เกี�ยวกบัการซื �อขายหลกัทรัพย ์ซึ�งจะรวมอยู่ในต้นทนุของคา่ซื �อหลกัทรัพย์ เมื�อมีการซื �อหลกัทรัพย์และจะถกู
หกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมื�อมีการขายหลกัทรัพย์ ได้แก่ 
(ก) ค่าอากรแสตมป์ 
(ข) คา่ธรรมเนยีมหรือค่านายหน้าการซื �อขายหลกัทรัพย์ 
(5) ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการกองทนุซึ�งมิได้ระบไุว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตาม
จํานวนเงิน และเวลาที�เกิดค่าใช้จ่ายนั �นจริง ทั �งนี � การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะไมเ่กินร้อยละ 0.1 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผดิชอบสว่นที�เกินกวา่อตัราที�กําหนด 
 
หมายเหต ุ:  

 
23.3. การเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ�มเตมิ
โครงการ โดยบริษัทจะดาํเนินการดงัต่อไปนี � 
23.3.1 กรณีเพิ�มอตัราค่าธรรมเนยีม หรืออตัราคา่ใช้จา่ยที�บริษัทจดัการได้รับจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ และหรือจากกองทนุ บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศที�สํานกังานของบริษัทจดัการและ
สาํนกังานใหญ่และลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั ทั �งนี � การเพิ�มอตัรา



ค่าธรรมเนยีม หรืออตัราค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของอตัราคา่ธรรมเนยีมหรืออตัราคา่ใช้จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี 
23.3.2 กรณีที�บริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียม หรืออตัราคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัท
จดัการ 
ทั �งนี � การเปลี�ยนแปลงตามข้อ 23.3.1 และ 23.3.2 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วนั นบัแตว่นัเปลี�ยนแปลง 
 
24. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที�มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :  
 
24.1. วิธีการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ย
ลงทนุ :  
 
เงื�อนไขพเิศษ :  

24.1. วิธีการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ย
ลงทนุ  
1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
2. บริษัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซื �อคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี �  
(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิ �นวนัทําการ  
(2.2) คํานวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อคนืหนว่ยลงทนุทกุสิ �นวนัทาํการซื �อขายหนว่ยลงทนุ ทั �งนี � ในการคาํนวณ
ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหนว่ยลงทนุของสิ �นวนัทาํการซื �อขายหนว่ยลงทนุ
นั �นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุ  
(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุดงัต่อไปนี �  
(ก) กรณีกองทนุเปิดแบบมีกําหนดระยะเวลา (Interval Fund) ที�กําหนดวนัทําการซื �อขายหนว่ยลงทนุแต่ละครั �งห่างกนัตั �งแต่
หนึ�งเดอืนขึ �นไป บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซื �อคนื
หนว่ยลงทนุของวนัทําการสดุท้ายของเดือน ภายในวนัทําการถดัไป  
(ข) กรณีอื�นนอกเหนอืจาก (ก) บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์ สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และ
ราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุ ของวนัทําการซื �อขายหน่วยลงทนุล่าสดุ ภายในวนัทําการถดัไป  
(2.4) ประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่าหนว่ยลงทนุของวนัปิดทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทนุเพื�อการจ่ายเงินปันผล ภายในวนั
ทํา การถดัไป  



มลูค่าหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดเมื�อสิ �นวนัทาํการที�
คํานวณนั �น  
มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุที�ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือหนงัสอืพิมพ์รายวนั และจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที�
ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที�ติดตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุที�
ใช้ในการซื �อขายหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที�ไมส่ามารถประกาศผ่านช่องทางข้างต้นได้ บริษัทอาจพจิารณา
ประกาศทางช่องทางอื�นที�เหมาะสมแทน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
ในกรณีที�มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ จํานวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดไม่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
3. การใช้ตวัเลขทศนยิมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ หรือจํานวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี �  
(3.1) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนยิมตามหลกั
สากล  
(3.2) คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วธีิการปัดเศษทศนยิมตามหลกัสากล สาํหรับ
มลูค่าหนว่ยลงทนุเพื�อใช้ในการคาํนวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที� 4 ขึ �น ส่วนมลูคา่หน่วยลงทนุเพื�อใช้
ในการคํานวณราคารับซื �อคนืหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมตาํแหนง่ที� 5 ทิ �ง  
(3.3) ประกาศมลูค่าหนว่ยลงทนุตามที�คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที� 5 ทิ �ง 
และประกาศราคาขายและราคารับซื �อคนืหนว่ยลงทนุตามที�คาํนวณได้ใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนยิมตามหลกัสากล แตจ่ะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนยิมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งที� 5 ทิ �ง  
ในกรณีที�มีผลประโยชน์เกิดขึ �นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนาํผลประโยชน์นั �นรวมเข้าเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุเปิด  
 
24.2. หลกัเกณฑ์และวิธีการดาํเนนิการในกรณีที�มลูคา่หนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

24.2. หลกัเกณฑ์และวิธีการดาํเนนิการในกรณีที�มลูคา่หนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง 
 
1.ในกรณีที�ราคาหนว่ยลงทนุที�ไม่ถกูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องน้อยกว่าหนึ�งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทนุ
ที�ถกูต้องตั �งแต่หนึ�งสตางค์ขึ �นไป แตไ่ม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที�ถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทาํและสง่รายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผดิพลาดภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที�พบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีสาํเนา
รายงานดงักลา่วไว้ ณ ที�ทาํการของบริษัทจดัการเพื�อให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน



ดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี � 
(1) ราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถกูต้อง 
(2) ราคาหน่วยลงทนุที�ถกูต้อง 
(3) สาเหตทุี�ทาํให้ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื�อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทั �งนี � เว้นแต่ในกรณีที�ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที�ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครั �งสดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศนูย์ซื �อขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง 
ในกรณีที�เหตขุองความผิดพลาดซึ�งทําให้ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ�งมีผลต่อเนื�องตอ่การคาํนวณราคาหน่วย
ลงทนุครั �งต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบี �ยผดิพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัที�
บริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องด้วย 
 
2.ในกรณีที�ราคาหนว่ยลงทนุที�ไม่ถกูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องตั �งแต่หนึ�งสตางค์ขึ �นไป และคดิเป็นอตัราตั �งแตร้่อย
ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที�ถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแตว่นัที�พบราคาหนว่ยลงทนุไม่
ถกูต้องจนถงึวนัที�ราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัตอ่ไปนี �เฉพาะวนัที�ราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องต่างจากราคา
หนว่ยลงทนุที�ถกูต้องตั �งแต่หนึ�งสตางค์ขึ �นไป และคิดเป็นอตัราสว่นตั �งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง 
 
(1) จดัทาํรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ �นภายในวนัทําการถดัจากวนัที�พบว่าราคา
หนว่ยลงทนุนั �นไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชนภ์ายในวนัทําการถดัจากวนัที�คาํนวณราคาหน่วยลงทนุ
เสร็จสิ �น เพื�อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�บริษัทจัดการสง่รายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั �งนี � รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี � 
(ก) ราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้อง 
(ข) ราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง 
(ค) สาเหตทุี�ทาํให้ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง 
(ง) การดาํเนนิการของบริษัทจดัการเมื�อพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
ทั �งนี � บริษัทจดัการจะจดัให้มสํีาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที�ทาํการของบริษัทจดัการ เพื�อให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที�ถกุต้องภายในวนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื�อกองทนุรวมที�มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที�มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสือพมิพ์รายวนัอยา่ง
น้อยหนึ�งฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ซื �อหนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคนืหนว่ยลงทนุที�ได้ซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลาที�ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่
วนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 



(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพื�อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักล่าว พร้อมทั �งสาํเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที�จดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่
วนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานั �น เว้นแต่ในกรณีที�ราคา
หนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที�ไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกันให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สาํเนาเอกสารที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการที�ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที�ไม่อาจควบคมุได้แทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัต่อไปนี � 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถกูต้องตํ�ากว่าราคาหน่วยลงทนุที�ถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงันี � 
(ก) กรณีที�เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ซื �อหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมีมลูคา่เทา่กบั
สว่นต่างของราคาหนว่ยลงทนุที�ไม่ถกูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องหากปรากฏว่าผู้ ซื �อหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุ
เหลอือยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลอือยู่น้อยกว่าจํานวนหนว่ยลงทนุที�จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเองเป็น
จํานวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู ่หรือลดจํานวนหนว่ยลงทนุที�เหลอือยู่นั �นและจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวน
เท่ากบัสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู่ แล้วแตก่รณี เพื�อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารที�ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที� 
ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครั �งสดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซื �อขาย
หลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักลา่ว 
(ข) กรณีที�เป็นการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ�มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถกูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบั
สว่นต่างของราคา เพื�อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหนว่ยลงทนุ แต่หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู ่
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคา เพื�อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถกูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงันี � 
(ก) กรณีที�เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจัดการจะเพิ�มจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ซื �อหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมีมลูคา่เทา่กบั
สว่นต่างของราคาหนว่ยลงทนุที�ไม่ถกูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคา เพื�อชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซื �อหนว่ยลงทนุ 
(ข) กรณีที�เป็นการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมีมลูค่า
เท่ากบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที�ไม่ถกูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หนว่ย
ลงทนุเหลอือยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลอือยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุที�จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการ
เองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู ่หรือลดจํานวนหนว่ยลงทนุที�เหลอือยู่นั �นและจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็น
จํานวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื�อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารที�ราคาหนว่ยลงทนุไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที�ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครั �งสดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซื �อขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามสีาเหตดุงักล่าว 
ในกรณีที�บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื �อหน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถงึหนึ�งร้อย



บาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที�มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมมี่
สถานะเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื�อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซื �อหน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุ
เปิดก็ได้ 
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยต่าง ๆ ที�เกิดขึ �นจากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ์ ค่าออกเช็ค คา่ใช้จา่ยในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื �อหน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วย
ลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที�ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที�ไมอ่าจควบคมุได้ 
 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
 
วนัที�สิ �นสดุรอบบญัชี : 31 สิงหาคม ของทกุปี 
วนัที�สิ �นสดุรอบบญัชีครั �งแรก : 31 สงิหาคม 2546  
 
รายละเอียดเพิ�มเติม :  

 
26. กําหนดเวลาและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

 
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
27.1. สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัที�จะต้องรับซื �อคืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุนําหน่วยลงทนุมาขายคนืแก่
บริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนําหนว่ยลงทนุมาขายคนืได้ทกุวนัทาํการรับซื �อขายตามราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุซึ�ง
คํานวณตามหวัข้อ “วิธีการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ และ
ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนนิการในกรณีที�มลูคา่หน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที�บริษัทจดัการดาํเนินการตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ “การเลื�อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืน
หนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไมรั่บซื �อคนืหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื �อหรือคาํสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุ” 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิได้รับชําระค่ารับซื �อคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงินได้ ในกรณีที�กองทนุไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื �อคนืหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ ตามที�กําหนดไว้ภายใต้หวัข้อ “การชําระคา่รับซื �อคืนหนว่ย
ลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงิน” 



 
27.2. สทิธิในการรับเงินปันผล :  

 
27.3. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ในกรณีดงัต่อไปนี � 
23.3.1 การโอนตามคาํสั�งศาล 
23.3.2 การโอนในกรณีพิเศษอื�นๆ ซึ�งบริษัทจดัการเห็นสมควรอนมุตัใิห้โอนได้ เช่น กรณีการแก้ไขหนงัสอืรับรองสทิธิที�เกิดขึ �น
โดยผิดพลาดจากระบบการซื �อขาย เป็นต้น 
นายทะเบยีนอาจจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุนอกเหนือจากกรณีที�ระบขุ้างต้น 
วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องมายื�นคาํขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที�นายทะเบียนพร้อมเอกสาร
หลกัฐานการรับโอนตามกฎหมาย 
ผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุจะมีสทิธิในฐานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื�อนายทะเบยีนได้บนัทกึชื�อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ
ในทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ซึ�งนายทะเบยีนจะทาํการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนไปยงัผู้ รับโอนภายใน 30 วนันบัแตว่นั
รับคาํขอโอนหน่วยลงทนุ 
 
27.4. สทิธิในการลงมติเพื�อแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมตเิพื�อทําการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิ�มเตมิ
โครงการลงทนุได้ตอ่เมื�อได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหนว่ยลงทนุ ซึ�งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุ
รวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยแล้วทั �งสิ �นของโครงการ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนตามที�บริษัทจดัการได้
กําหนดขึ �น ทั �งนี � เป็นไปภายใต้หวัข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ"  
การร่วมลงทนุในกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงมอบให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นตวัแทนของตนในการจดัการ 
และดแูลทรัพย์สินทั �งปวงของกองทนุ ดงันั �น จงึไมต้่องมีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื�อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจดัการ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเห็นสมควร ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอให้บริษัทจดัการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการหรือวธีิ
จดัการได้ ทั �งนี �เป็นไปตามที�ระบใุนหวัข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ"  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขอให้บริษัทจดัการดาํเนนิการเปลี�ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือผู้สอบบญัชีได้ ทั �งนี �เป็นไปตามที�ระบใุน
หวัข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ"  
 
27.5. สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื�อเลกิโครงการ :  



ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที�จะได้รับเงินคืนเมื�อโครงการสิ �นสดุลง โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที�สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัช ีโดยจะได้ดําเนินการให้มีการจําหนา่ยทรัพย์สินของโครงการ ชําระภาระหนี �สนิ
และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวิธีการที�ระบไุว้ภายใต้หวัข้อ "การชําระบญัชีกองทนุเมื�อเลกิโครงการและวิธีการ
เฉลี�ยคนืเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื�อเลกิโครงการ" 
 
27.6. สทิธิประโยชน์อื�น ๆ :  

 
28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เว้นแตก่ฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอยา่งอื�น ในการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้
กระทาํตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของโครงการจดัการกองทนุรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละหกสบิของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของโครงการ บริษัทจดัการจะต้องส่งเอกสารหลกัฐานเกี�ยวกบัการขอมติและการ
นบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื�อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตนิั �น  
ในกรณีที�การแก้ไขเพิ�มเตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีจดัการได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�ได้มีมติให้แก้ไข และบริษัทจดัการแจ้งการแก้ไข
เพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุคน และประกาศในหนงัสือพมิพ์รายวนัแหง่ท้องถิ�น
อย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และวนัที�ได้มมีติใ ห้แก้
เพิ�มเติมแล้วแตก่รณี  
บริษัทจดัการอาจจะดําเนินการเพิ�มจํานวนเงินทนุของกองทนุตามเงื�อนไขที�กฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
 
29. การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
เงื�อนไขพเิศษในการเลกิกองทนุ :  

เว้นแตก่ฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอยา่งอื�น บริษัทจดัการจะเลกิโครงการเมื�อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�ง ดงัตอ่ไปนี �  
(1) หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หนว่ยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี �  
(ก) มลูค่าหนว่ยลงทนุที�ขายได้แล้วทั �งหมดโดยคาํนวณตามมลูค่าที�ตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกว่า 50 ล้านบาท
เป็นเวลา 5 วนัทาํการซื �อขายหนว่ยลงทนุตดิต่อกนั  
(ข) มลูค่าหนว่ยลงทนุที�ขายได้แล้วทั �งหมดโดยคาํนวณตามมลูค่าที�ตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกว่า 30 ล้านบาทใน
วนัทาํการใด หรือ  



(ค) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกว่า 10 รายในวนัทําการใด  
(ง) มลูค่าหนว่ยลงทนุที�ขายได้แล้วทั �งหมดโดยคาํนวณตามมลูค่าที�ตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทใน
วนัทาํการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุนั �น  
(2) เมื�อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งบริษัทจดัการจะเลิกกองทนุในกรณีที�บริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเว้นกระทาํการ
จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุ หรือไม่ปฏบิตัิตามหน้าที�ของตน  
(3) เมื�อได้รับความเห็นชอบตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหน่าย
ได้แล้วทั �งหมดของโครงการจดัการ  
(4) สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนมุตัิให้จดัตั �งและจดัการกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป หากปรากฏว่า  
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ�งเกินกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของกองทนุรวมนั �น เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(ข) ในกรณีที�ปรากฏพฤตกิารณ์วา่บริษัทจดัการดําเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับคุคลอื�น 
อนัเป็นการปกปิดหรืออําพรางลกัษณะที�แท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที�ประสงค์จะถือ
หนว่ยลงทนุเกินกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป  
(5) สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั �งและจดัการกองทนุรวม ในกรณีที�มีเหตอุนัควรสงสยัว่าอาจ
มีการจดัตั �งกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไปเพื�อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ 
หรือเพื�อเป็นเครื�องมือในการบริหารจดัการทรัพย์สนิหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ได้ดาํเนนิการแจ้งบริษัทจดัการจะหรือบคุคลที�เกี�ยวข้องทาํการชี �แจง แสดงเหตผุล ข้อเทจ็จริง และหลกัฐาน ซึ�งในกรณีที�
ไม่มีการชี �แจง หรือชี �แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสจูน์หรือทาํให้เชื�อได้ว่าการจดัตั �งกองทนุรวมเป็นการจดัตั �งกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุ
ทั�วไปอยา่งแท้จริง และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งบริษัทจดัการจะทาํการแก้ไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการ
ไม่สามารถดําเนินการตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งได้ หรือดาํเนนิการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทนุรวมเป็น
กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไปอยา่งแท้จริง  
 
30. การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เมื�อเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เว้นแตก่ฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอยา่งอื�น เมื�อปรากฏเหตตุามข้อ 29 บริษัทจดัการจะดาํเนนิการดงัต่อไปนี �เพื�อเลกิ
กองทนุ  
(ก) ยตุกิารรับคําสั�งซื �อและคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ ตั �งแตว่นัทาํการที� 5 ที�ปรากฏเหตตุาม 29(1.1) หรือตั �งแต่วนัทาํการที�
ปรากฏเหตตุาม 29(1.2) หรือ 29(1.3) หรือ 29(1.4)  
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีชื�ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน รวมทั �งแจ้งเป็นหนงัสอืให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั �งนี � ภายใน 3 วนัทาํการนบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัทําการที� 5 ที�ปรากฏเหตตุาม 
29(1.1) หรือวนัถดัจากวนัทาํการที�ปรากฏเหตตุาม 29(1.2) หรือ 29(1.3) หรือ 29(1.4)  
(ค) จําหนา่ยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินที�เหลอือยู่ของกองทนุดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัทําการที� 5 ที�
ปรากฏเหตตุาม 29(1.1) หรือวนัถดัจากวนัทาํการที�ปรากฏเหตตุาม 29(1.2) หรือ 29(1.3) หรือ 29(1.4) เพื�อรวบรวมเงินเท่าที�



สามารถกระทาํได้เพื�อชําระคา่รับซื �อคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตั ิ 
(ง) ชําระคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินที�รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุภายใน 35 วนัทาํการ
นบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัทาํการที� 5 ที�ปรากฏเหตตุาม 29(1.1) หรือวนัถดัจากวนัทาํการที�ปรากฏเหตตุาม 29(1.2) หรือ 29(1.3) 
หรือ 29(1.4) และเมื�อได้ดาํเนินการชําระคา่รับซื �อคนืหนว่ยลงทนุแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทนุ  
เมื�อได้ดาํเนนิการตาม (ก) ถงึ (ง) แล้วหากมหีลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลอือยูจ่ากการดาํเนนิการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการชาํระบญัชีของกองทนุรวม  
ในกรณีที�มีการเลกิกองทนุเพราะเหตทุี�ทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะดําเนนิการ ดงัต่อไปนี �  
(ก) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีชื�ออยู่ในทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั �งแจ้งเป็น
หนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ เว้นแต่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเห็นชอบเป็นอยา่งอื�น และอาจกระทําการด้วยวิธีอื�นใดเพื�อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูใน
เรื�องดงักลา่วได้ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ�น เป็นต้น  
(ข) จําหน่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื�อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย์ และตัmวสญัญา
ใช้เงินที�มีกําหนดระยะเวลาใช้เงนิคืนเมื�อทวงถาม ให้เสร็จสิ �นก่อนวนัเลกิกองทนุ เว้นแตใ่นกรณีที�มเีหตจํุาเป็นและสมควร  
 
 
(ค) บริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื�อดําเนนิการคดิคํานวณรวบรวมทรัพย์สนิ 
จดัทําบญัชี จําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ ชําระภาระหนี �สนิและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุ รวมทั �งทําการอยา่งอื�นตามที�
จําเป็นเพื�อชําระบญัชีของกองทนุให้เสร็จสิ �น ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด สาํหรับคา่ใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุจะหกัจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุ และผู้
ชําระบญัชีจะดาํเนนิการเฉลี�ยคืนเงนิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิเท่าที�คงเหลอือยู่ตามสดัสว่นจํานวนหนว่ย
ลงทนุที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยู ่ 
 
31. การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี�ยเงนิคืนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเมื�อเลกิโครงการ :  

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตั �งผู้ ชําระบญัชีที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื�อทาํ
หน้าที�รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิที�คงเหลอืจากการชําระหนี �สินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ รวมทั �งทาํการ
อย่างอื�นตามแต่จาํเป็นเพื�อชําระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิ �น ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด สาํหรับคา่ใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม
และผู้ ชําระบญัชีจะดาํเนินการเฉลี�ยเงินคนืให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิเท่าที�คงเหลอือยู่ตามสดัสว่นจํานวน
หนว่ยลงทนุที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานที�ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ  
เมื�อได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมทีรัพย์สินคงค้างอยูใ่ห้ผู้ ชําระบญัชจีดัการโอนทรัพย์สินดงักล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสทิธิ�ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  



 
32. ข้อกาํหนดอื�น ๆ :  

32.1. การดาํเนนิการในกรณีที�บริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความพอเพยีงของเงินกองทนุ  
ในกรณีที�บริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วย
หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการดาํรงความเพยีงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เปลี�ยนให้บริษัทจดัการรายอื�นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน หรือ ขอมตโิดยเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของ
กองทนุรวมภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัที�บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว 
ทั �งนี � หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สาํนกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัท
จดัการรายใหม่จะคาํนงึถงึประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั และในกรณีที�มีค่าใช้จา่ยเกิดขึ �นจากการเปลี�ยนบริษัท
จดัการ บริษัทจดัการรายเดมิจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  
หากบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาที�กําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  
32.2. การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื�องจากการที�กองทนุใช้บริการบคุคลอื�น (Soft Commission) 
บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื�อกองทนุจากบคุคลที�เป็นผู้ให้บริการ อนัเนื�องจากการใช้บริการของบคุคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี �  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที�รับไว้นั �นต้องเป็นทรัพย์สนิที�มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี�ยวกบับทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที�แสดงให้เหน็ว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนั �นบอ่ยครั �งเกินความจําเป็น เพื�อให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว  
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�งให้แก่กองทนุที�อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องกระทาํ
ด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที�อาจมีไว้ได้ของกองทนุนั �นด้วย  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทนุใช้บริการบคุคลอื�น (Soft Commission) 
เพื�อประโยชน์ของบริษัทจดัการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที�เป็นประเพณีนยิมตามแนวทางปฏิบตัทิี�บริษัท
จดัการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ�งผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอดแูนวทางนี �ได้ที�บริษัทจดัการ 
32.3. การถือหน่วยลงทนุเกินหนึ�งในสาม  
ในกรณีที�บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมด บริษัทจดัการต้องไม่นบัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนันั �นในส่วนที�เกินกว่าหนึ�งในสามของจํานวน
หนว่ยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด และดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั �นให้มี
จํานวนไม่เกินหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของกองทนุรวมนั �นภายในสองเดือนนบัแตว่นัที�
ปรากฏกรณีดงักลา่ว หรือดําเนนิการเลกิกองทนุรวมนั �นทนัที เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามข้อ 14(2) และ ข้อ 21/1(1) แห่งประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ที� สน.23/2547 เรื�องการจดัตั �งกองทนุรวมและการเข้าทําสญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
ลงวนัที� 11 มิถนุายน พ.ศ. 2547  



32.4 ข้อกําหนดเกี�ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที�เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ�งต่อไปจะเรียกวา่ 
FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนัการเงินที�ไม่ใช่สญัชาติ
อเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเกี�ยวกบับญัชีของบคุคลที�อยู่ใน
บงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ�งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ�งมีถิ�นที�อยูถ่าวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ�งมีถิ�นที�อยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ�งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นั �น นอกจากนี �ยงัปรากฏด้วยว่าในปัจจบุนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนนิการออกกฎหมายที�มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที�คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ�ง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง”)  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึ�งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหนว่ยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที�ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลที�มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที� FATCA กําหนด หน้าที�ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื�อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าที�ในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น  
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั �นจะได้รับผลกระทบที�สําคญัในสองกรณี คือ  
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที�กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ�งจะเริ�มต้นตั �งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทนุ
ทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ�งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อื�นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งจะเริ�มต้นตั �งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที�เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ�งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที�ดาํเนนิการหกัเงิน ณ ที�จ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบั
กองทนุรวมที�เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั �งในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุ
การขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ ที�เข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงบัการทาํธุรกรรมทางการ
เงินหรือยตุคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ�งอาจทาํให้กองทนุรวมไม่สามารถดาํเนนิการลงทนุตอ่ไป
ได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มปีระสทิธิภาพ รวมถึงอาจทาํให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผ่านทาง
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
เพื�อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั �งเพื�อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง และเพื�อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัติามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนด
และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ�งรวมทั �งผู้ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏบิตังิาน
ของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิใน
การดาํเนนิการดงันี �  



(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�
เกี�ยวข้องกําหนด) ให้คาํยินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนาํสง่ข้อมลู (เช่น ชื�อ ที�อยู ่เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงนิปันผลที�ได้รับ เป็นต้น)ที�มี
อยู่ในบญัชีทั �งหมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนั �นกบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทั �งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง  
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนาํสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือคาํยนิยอม เพิ�มเติม เพื�อยนืยนัหรือพสิจูน์ทราบความเกี�ยวข้องกบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที�กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื�อข้อมลูที�เคยให้ไว้มีการเปลี�ยนแปลง เป็นต้น 
รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื�อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง (ในกรณีที�เป็นลกูค้าสถาบนั
การเงิน) ทั �งนี � เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว  
(3) ดําเนินการอื�นใดเพื�อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้อง  
เพื�อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที�จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั �งเพื�อให้กองทนุหรือผู้ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ �นหากมีการดาํเนินการที�สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น ในกรณีที�ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที�บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิในการดาํเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี �ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงักลา่วรับทราบ  
การดาํเนนิการตามที�บริษัทจดัการแจ้งนี �แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที�ได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รับคาํสั�งซื �อ/ สบัเปลี�ยน/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  
(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที�ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
รายนั �นได้ เพื�อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � ต้องไมข่ดักบักฎหมายของ
ประเทศไทย  
(4) ดําเนินการอื�นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํให้กองทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ �น 
หากมีการดาํเนนิการที�สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น  
การดาํเนนิการดงักลา่วถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื�อ
หลกีเลี�ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการที�ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที�
เกี�ยวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที�จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที�กลา่วแล้วข้างต้น ซึ�งในทางปฏิบตัิบริษัท
จดัการจะเลอืกดาํเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทนุที�เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที�
กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด)เท่านั �น  
ทั �งนี � ในกรณีที�กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดเพื�อรองรับการดาํเนนิการตามที�บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ(รวมถงึผู้ ที�เกี�ยวข้อง) จะดาํเนนิการตามข้อกาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือดําเนินการอื�นใดที�ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ถอืหนว่ยลงทนุ  



 
33. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่ม ี
 



คู่มอืผู้ลงทุน Investor Guide  
 
สทิธิของผู้ลงทนุ Right of Investors  
1. สทิธิในการได้รับทราบรายชื�อบริษัทจดัการทกุแหง่ที�ได้มอบหมายให้บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลเป็นตวัแทนสนบัสนนุเพื�อ
การขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ The right to obtain a list of all management companies which have delegated any 
individuals or juristic persons to be the distributors.  
2. สทิธิในการรับทราบข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ ที�อยู ่ของบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุและตวัแทนสนบัสนนุ  รวมทั �งชื�อ  ที�
อยู่ และเลขประจําตวัของพนกังานผู้ทําหน้าที�ขายหรือรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุของนิติบคุคลดงักล่าว 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. สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัหน่วยลงทนุที�ได้รับคาํแนะนําเพื�อซื �อหน่วยลงทนุนั �น  ตลอดจน
รับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี�ยวกบัความเสี�ยงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 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. สทิธิในการได้รับทราบข้อเทจ็จริงที�มผีลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ลงทนุหรือต่อการตดัสนิใจลงทนุ  เช่น  
การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที�อยู่ในขั �นตอนการดาํเนนิการเพื�อการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม 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. สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูเกี�ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  เช่น คา่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที�ตวัแทนอาจได้รับ
จากการซื �อหรือขายคนืหนว่ยลงทนุ 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. สทิธิในการแสดงเจตนาวา่ไมต้่องการรับการตดิต่อในลกัษณะที�เป็นการขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ (Cold Calling)*  ผู้ลงทนุ
มีสทิธิดงันี �    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�อผู้ตดิตอ่ ชื�อนิตบิคุคลที�ผู้ตดิต่อสงักดั To request the name of contact person and name of juristic  person 
which the person making contact performs duties for.  
2) วตัถปุระสงคใ์นการติดต่อ The objective of the contact.  
3) สิทธิที�ผู้ลงทนุจะแสดงเจตนาวา่  ไม่ต้องการได้รับการติดตอ่ The right of the investor to declare an intent not to be 
contacted.  



7. สทิธิของผู้ลงทนุที�ไมใ่ช่ผู้ลงทนุสถาบนัที�จะยกเลิกคําสั�งซื �อหน่วยลงทนุหรือขายคืนหน่วยลงทนุในกรณีที�เป็นการขายโดยผู้
ลงทนุมิได้ร้องขอ The right of non-institutional investors to cancel a purchase order or redemption order in the case 
of cold calling.  
 
การร้องเรียน Complaint 
 
1. วิธีการร้องเรียน Procedures for making a complaint 
ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงการร้องเรียนโดยทางวาจาที�มีการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรที�เกี�ยวกบั 
The investor can make a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing, 
concerning. 
� การดาํเนนิธุรกิจของบริษัทหรือตวัแทน    หรือ the business operation of the Company or its distributors, or 
� การปฏิบตัหิน้าที�ของพนกังานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมีนยัสาํคญั    หรือ the performance of duties by the staff of 
the Company or its distributors which are substantial or 
� เกี�ยวกบัการปฏิบตัทิี�ผิดกฎหมาย ระเบยีบ หรือคาํสั�งของทางราชการที�บริษัทหรือตวัแทนต้องถือปฏิบติั เช่น กระทําไม่สจุริต 
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจดัการกองทนุรวม หรือหนงัสอืชี �ชวนของกองทนุ หรือการเปิดเผยข้อมลูสําคญัต่อ
ลกูค้า หรือการกระทําใดๆที�ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ทรัพย์สินของลกูค้า  เป็นต้น 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 
� บริษัทจดัการ  Management Company  

สว่นบริการลกูค้า  
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จํากดั 

เลขที� 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั �น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท์ 0-2673-3888  โทรสาร  0-2276-2239 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 

� ฝ่ายกํากบัธุรกิจจดัการลงทนุ   
 สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  



 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900   
 โทรศพัท์  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 
� ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุทกุแห่ง   All fund distributors 
 
 
 


