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หนงัสอืชี �ชวนฉบบันี �รวบรวมโดยใช้ข้อมลู ณ วนัที� 14 ธนัวาคม 2558 

หนงัสอืชี �ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุมี 2 สว่น คือสว่นข้อมลูโครงการและสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ทั �งนี � ผู้สนใจ
ลงทนุควรร้องขอหนงัสอืชี �ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญัจากบริษัทจดัการหรือผู้ขายหนว่ยลงทนุ โดยผู้สนใจลงทนุควรศึกษา
รายละเอียดในหนงัสอืชี �ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั อาทิ วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุ    ความเสี�ยง และคําเตือน 
เป็นต้น ก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม  
 
คาํจาํกดัความ :  

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรือ ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
กองทนุ / กองทนุเปิด / กองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพ  
กองทนุตา่งประเทศ/กองทนุหลกั หมายถึง กองทนุรวมที�จดัตั �งและจดัการในตา่งประเทศซึ�งกองทนุลงทนุโดยเฉลี�ยในรอบปี
บญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ  
กองทนุรวมทองคาํ หมายถงึ กองทนุรวมที�มีวตัถปุระสงค์หลกั ในการสร้างผลตอบแทนจากการมฐีานะการลงทนุในทองคาํ
แทง่ ทั �งนี � ไมว่า่การได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในทองคาํแทง่นั �นจะมีเงื�อนไขหรือไม ่ 
ฐานะการลงทนุในทองคาํแทง่ หมายถึง มลูคา่การลงทนุในทองคาํแทง่ ไมว่า่จะเป็นการลงทนุโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อมผา่นการลงทนุในตราสารหรือสญัญาที�ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัราคาทองคาํแทง่ อนัเป็นผลให้กองทนุรวมมี
ความเสี�ยงในทองคาํแทง่  
การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพกองทนุหนึ�ง (กองทนุต้นทาง) 
เพื�อซื �อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพอีกกองทนุหนึ�ง (กองทนุปลายทาง)  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพ  
จองซื �อ หมายถึง สั�งจองซื �อหนว่ยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั �งแรก  
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จํากดั  
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  
ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ หมายถงึ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ หมายถงึ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ซึ�งเป็นผู้ ที�
ได้รับใบอนญุาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ (Broker) การค้า
หลกัทรัพย์ (Dealer) และการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ (Underwriter) ทั �งในสว่นของหลกัทรัพย์ทั�วไป หรือหลกัทรัพย์ที�จํากดั
เฉพาะหนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณี  
ผู้สอบบญัชี หมายถงึ ผู้สอบบญัชีของกองทนุ  
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหารด้วยจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดตาม
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ เมื�อสิ �นวนัที�คํานวณนั �น โดยคํานวณตามหลกัสากล เป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตําแหนง่และตดัตําแหนง่ที� 
5 ทิ �ง  
มลูคา่หนว่ยลงทนุที�ใช้คาํนวณราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุที�ตดัทศนิยมตําแหนง่ที� 5 ทิ �งและปัด
ทศนิยมตาํแหนง่ที� 4 ขึ �น  
ระยะเวลาเสนอขายครั �งแรก หมายถงึ ระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครั �งแรก  
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ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ ราคาขายหนว่ยลงทนุของกองทนุที�คํานวณจากมลูคา่หนว่ยลงทนุที�ใช้คาํนวณราคาขาย
หนว่ยลงทนุ ณ สิ �นวนัทําการขายหนว่ยลงทนุนั �น บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี  
ราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ หมายถึง ราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุที�คํานวณจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิ �นวนัทํา
การรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุนั �น หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี  
วนัทําการ หมายถึง วนัทําการปกติของบริษัทจดัการ  
วนัทําการของกองทนุหลกั หมายถึง วนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที�กองทนุหลกัจดทะเบียน และบริษัท
จดัการเลอืกมาใช้ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
วนัทําการซื �อขาย หมายถงึ วนัทําการของบริษัทจดัการ และของกองทนุหลกั หรือตามที�บริษัทจดัการจะประกาศกําหนด
เพิ�มเติม  
ศนูย์ซื �อขายหลกัทรัพย์ หมายถึง ศนูย์ซื �อขายหลกัทรัพย์ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบี �ยเงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  
สมดุบญัชีแสดงสทิธิ หมายถึง สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
สั�งขายคืน หมายถึง สั�งขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัทําการซื �อขาย  
สั�งซื �อ หมายถึง สั�งซื �อหนว่ยลงทนุในวนัทําการซื �อขายภายหลงัจากระยะเวลาเสนอขายครั �งแรก  
สั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ หมายถึง สั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุในวนัทําการซื �อขาย  
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ หมายถงึ เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต หรือสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดอยา่งใด
อยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งที�บริษัทจดัการสามารถใช้สาํหรับรับคาํสั�งซื �อ หรือคําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ
ได้  
หนว่ยลงทนุ หมายถงึ หนว่ยลงทนุของกองทนุ  
หนงัสอืชี �ชวน หมายถึง หนงัสอืชี �ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
 
ชื�อบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสกิรไทย จํากดั  
 
ที�อยู่บริษัทจัดการ :  

สาํนกังานอยูเ่ลขที� 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 และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื�อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพ  
 
1.2. ชื�อโครงการจดัการ (องักฤษ): K GOLD RMF  
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1.3. ชื�อยอ่ : KGDRMF  
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 
การระดมทนุ : ในประเทศ 
ประเภทการขาย : ขายหลายครั �ง 
 
1.5. การกําหนดอายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
 
เงื�อนไขอื�น ๆ :  

 
1.6. ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 
 
2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที�ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที�เสนอ
ขาย :  
 
2.1. จํานวนเงินทนุของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  
 
เงื�อนไข :  

 
2.2. มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10 บาท  
 
2.3. จํานวนหนว่ยลงทนุ : 1,000,000,000.0000 หนว่ย  
 
2.4. ประเภทหนว่ยลงทนุ : ระบชืุ�อผู้ ถือ  
 
2.5. ราคาของหนว่ยลงทนุที�เสนอขายครั �งแรก : 10 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขั �นตํ�าของการสั�งซื �อครั �งแรก : 500.00 บาท  
 
2.7. มลูคา่ขั �นตํ�าของการสั�งซื �อครั �งถดัไป : 500.00 บาท  
 
2.8. มลูคา่ขั �นตํ�าของการสั�งขายคืน : 500.00 บาท  
จํานวนหนว่ยลงทนุขั �นตา่ของการสั�งขายคืน : 0 หนว่ย  
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2.9. มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั �นตํ�า : 0.00 บาท  
จํานวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั �นตํ�า : 0 หนว่ย  
 
2.10. รายละเอียดเพิ�มเติม :  

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

โครงการมวีตัถปุระสงค์เพื�อสง่เสริมการออมแบบผกูพนัระยะยาวเพื�อการเลี �ยงชีพหลงัเกษียณอายขุองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
และตอบสนองผู้ลงทนุที�ต้องการผลตอบแทนที�จะได้รับจากการลงทนุในทองคํา  
 
3.2. ชนิดกองทนุรวม : Feeder Fund  
ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี 
ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ ี 
 
รายละเอียดเพิ�มเตมิ (การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ) :  

 
3.3. นโยบายการลงทนุ : อื�นๆ 
 
การลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 
เพื�อ การลดความเสี�ยง (Hedging) 
 
การลงทนุในตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 
 
3.4. ลกัษณะพิเศษ :  
 
- กองทนุรวมทองคํา (Gold Fund) 
     รูปแบบกองทนุรวมทองคํา : กองทนุรวมทองคาํแบบทั�วไป 
- กองทนุรวมที�ลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
- กองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 
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รายละเอียดเกี�ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

กองทนุมีนโยบายที�จะนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลี�ยรอบระยะเวลาบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยจะเน้นลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ในอตัราสว่นโดยเฉลี�ยรอบ
ระยะเวลาบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ ซึ�งกองทนุดงักลา่วจดัตั �งและจดัการโดย World 
Gold Trust Services, LLC ที�ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ�งเป็นองค์กรที�ไมแ่สวงหากําไรที�จดัตั �งขึ �นตาม
กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี � กองทนุดงักลา่วได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก และตลาด
หลกัทรัพย์สงิคโปร์ โดยกองทนุจะลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
สงิคโปร์ และอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�ไมข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต.  
กองทนุอาจมีการลงทนุในประเทศ สาํหรับการดาํเนินการของกองทนุ สาํหรับการรอจงัหวะการลงทนุในตา่งประเทศ รักษา
สภาพคลอ่งของกองทนุ หรือสาํหรับการอื�นใดอนัมีลกัษณะทํานองเดียวกนันี � โดยจะลงทนุในหลกัทรัพย์ที�เสนอขายใน
ประเทศ ได้แก่ ตราสารหนี � เงินฝากหรือตราสารที�เทียบเทา่เงินสด และลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื�นที�ไมข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั �ง กองทนุจะป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 
โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทนุจะลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ โดยจะปรับมลูคา่การป้องกนัความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอ อยา่งไรก็ตาม 
กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลกัทรัพย์ที�ไมม่กีาร
ซื �อขายในตลาด (unlisted) และตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความนา่เชื�อถือตํ�ากวา่ที�สามารถลงทนุได้ (non – investment 
grade) และตราสารหนี �ที�ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ (Unrated Securities)  
ในภาวะปกติ กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลี�ยรอบระยะเวลาบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ อยา่งไรก็ดี ในกรณีที�สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศหรือการลงทนุในกองทนุตา่งประเทศ
ไมเ่หมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือเหตกุารณ์ไมป่กติ มีการเปลี�ยนแปลง
กฎระเบียบ วงเงินลงทนุในตา่งประเทศเต็มเป็นการชั�วคราว เป็นต้น กองทนุอาจต้องชะลอการลงทนุในตา่งประเทศเป็น
การชั�วคราว และอาจไมส่ามารถลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลี�ยรอบระยะเวลาบญัชีถงึร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุได้ ในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะรายงานการไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุตอ่สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทั �งนี � ในชว่งเวลาระหวา่งรอการลงทนุ ซึ�งมีระยะเวลาประมาณ 15 วนัทําการนบัแตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ 
และประมาณ 15 วนัทําการก่อนเลกิโครงการ และหรือในช่วงที�ผู้ลงทนุทํารายการสั�งซื �อหรือขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจํานวน
มาก ทําให้ไมส่ามารถนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้ทนัที ซึ�งมีระยะเวลาประมาณ 10 วนัทําการ กองทนุอาจจําเป็นต้อง
ชะลอการลงทนุในตา่งประเทศเป็นการชั�วคราว ดงันั �น อาจมีบางขณะที�กองทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทนุที�กําหนดไว้ข้างต้นได้  
ทั �งนี � บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะนําเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศอื�นที�มี
นโยบายการลงทนุใกล้เคียง ซึ�งเป็นกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป หรือไปลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold 
Trust ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อื�น ๆ โดยถือวา่ได้รับมตเิห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ในกรณีที�บริษัทจดัการ
พิจารณาเห็นวา่การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์นั �นไม่
เหมาะสมอีกตอ่ไปอาทิ กรณีที�ผลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศตํ�ากวา่ผลตอบแทนของกองทนุอื�นๆ ที�มีนโยบายการ
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ลงทนุใกล้เคียงกนัอยา่งมีนยัสาํคญัหรือติดตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทนุตา่งประเทศลดตํ�าลงมากอยา่ง
มีนยัสาํคญั จนอาจมีผลกระทบตอ่การลงทนุหรือตอ่คา่ใช้จา่ย หรือการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตามหนงัสอื
ชี �ชวนหรือโครงการ หรือเมื�อกองทนุตา่งประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหนว่ยงานที�กํากบัดแูลกองทนุ
ตา่งประเทศ หรือเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบที�อาจสง่ผลตอ่การดาํเนินของกองทนุในฐานะผู้ลงทนุ หรือในกรณีที�มี
กองทนุอื�นที�มีนโยบายการลงทนุใกล้เคยีงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทนุของกองทนุ และบริษัทพิจารณาเห็นวา่ การ
ย้ายไปลงทนุในกองทนุดงักลา่วเป็นผลดีตอ่ผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทนุและเป็นผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ หรือในกรณีที�กองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพมกีารลงทนุในกองทนุหลกัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัตอ่ไปนี � บริษัท
จดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ�งลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดตอ่กนั คิดเป็นจํานวนเกิน
กวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  
กองทนุหลกัดงักลา่ว ให้หมายถึงเฉพาะกองทนุที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
เงื�อนไข ในกรณีที�กองทนุหลกัมมีลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี �  
(1) แจ้งเหตทีุ�กองทนุหลกัมมีลูคา่ทรัพย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานงึถึงประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวม ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัที�ปรากฏ
เหต ุ 
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแตว่นัที�ปรากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัที�ดําเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผู้ ที�สนใจจะลงทนุเพื�อให้ผู้ ที�สนใจจะลงทนุรับรู้และ
เข้าใจเกี�ยวกบัสถานะของกองทนุรวม  
ทั �งนี � บริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรที�เกี�ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดาํเนินการดงักลา่วด้วย  
อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาํเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผอ่นผนัตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
บริษัทจดัการสวงนสทิธิที�จะพิจารณาลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอื�นใดที�มีนโยบายการลงทนุใกล้เคียงกนัหรือเลกิ
กองทนุ ทั �งนี � ในระหวา่งการดําเนินการเปลี�ยน/โอนย้าย/เลกิกองทนุ ข้างต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไมนํ่าเรื�องการลงทนุใน
หรือมีไว้ซึ�งหนว่ยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วเพียงกองทนุเดียว และการนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลี�ย
รอบระยะเวลาบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลอืกและ/
หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลกิกองทนุดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการ
จะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์และปิดประกาศไว้ที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ รวมถึงจะ
รายงานการไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนดไว้ตามข้างต้นให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รับทราบโดยไมช่กัช้า  
รายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัลกัษณะพิเศษ 
 
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพจะนําไปจําหนา่ย จา่ย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลกัประกนัมิได้  
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3.5. การลงทนุในตา่งประเทศ : FIF (ลงทนุโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ)  
 
รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

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

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื�น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื�นอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งหรือหลายอยา่งตามที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัตอ่ไปนี � 
เว้นแตใ่นกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมปีระกาศแก้ไขหรือ
เพิ�มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื�น  
3.6.1. ประเภทหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทนุในประเทศ 
บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิที�เป็นการลงทนุในประเทศได้จะต้องเป็นการลงทนุโดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการ
สาํรองเงินไว้สาํหรับการดําเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ ทั �งนี � อายขุองตราสารดงัตอ่ไปนี �จะต้อง
มีอายไุมเ่กิน 1 ปี  
(1) ตราสารแหง่หนี �ในประเทศ ได้แก ่ 
(1.1) ตราสารแหง่หนี �ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก ่ 
(ก) ตัsวแลกเงิน ตัsวสญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสั �น ที�ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น ธนาคารพาณิชย์ 
หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั 
(ข) ตัsวแลกเงินหรือตัsวสญัญาใช้เงินที�บริษัทหลกัทรัพย์ที�ประกอบธุรกิจประเภทการให้สนิเชื�อเพื�อธรุกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก 
ซึ�งกําหนดวนัใช้เงินตามตัsวไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัsว และเป็นตัsวเมื�อทวงถามหรือเมื�อได้เห็น 
(ค) ตัsวแลกเงินหรือตัsวสญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที�ออก ซึ�งมีอนัดบัความนา่เชื�อถือดงัตอ่ไปนี � 
(1) อนัดบัความนา่เชื�อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทั �งนี � ในกรณีที�เป็นอนัดบัความนา่เชื�อถือของ
ผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความนา่เชื�อถือที�ได้มาจากการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือระยะสั �น (Short-term Rating) ด้วย 
หรือ 
(2) อนัดบัความนา่เชื�อถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั อยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment 
Grade) ทั �งนี � โดยการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือภายใต้ชื�อ Standard & Poor หรือ 
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื�นที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ�มเติม 
(1.2) ตราสารแหง่หนี �ทั�วไป ได้แก ่
(ก) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก ่ 
(1) ตัsวเงินคลงั 
(2) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(3) พนัธบตัร ตัsวแลกเงิน ตัsวสญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือ ตราสารหนี �อื�น ที�กระทรวงการคลงั ธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือ
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กองทนุเพื�อการฟื�นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้คํ �าประกนั 
(ข) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก ่ตราสารที�มีรูปแบบทํานองเดยีวกบัตราสารภาครัฐไทยที�รัฐบาลตา่งประเทศ 
องค์การหรือหนว่ยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้
ออกหรือผู้คํ �าประกนั ทั �งนี � ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเงื�อนไขท้ายข้อ 3.6.1(1) ด้วย 
(ค) ตราสารที�เปลี�ยนมือได้ ซึ�งหมายถงึ พนัธบตัร ตัsวแลกเงิน ตัsวสญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ที�ไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและ
หุ้นกู้อนพุนัธ์ ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทั�วไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือที�ออก
ภายใต้ข้อผกูพนัที�กําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที�นิติบคุคลที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �นเป็นผู้ออก หรือที�
เป็นหลกัทรัพย์ที�ออกใหมซ่ึ�งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหมน่ั �นทั �งหมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคา
เต็มมลูคา่ที�เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทั �งนี � ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเงื�อนไขท้ายข้อ 3.6.1(1) ด้วย 
(ง) ตัsวแลกเงิน ตัsวสญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  ที�เสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย 
ทั �งนี � หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์  
(จ) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี � หรือของกองทนุรวมอื�นที�มีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหง่
หนี � หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาด
เงิน เป็นต้น 
(ฉ) ธุรกรรมการซื �อโดยมีสญัญาขายคืน ทั �งนี � บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(ช) ธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที�ให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนี �ตาม (1.1) (ก) (ข) (ค) หรือ (1.2)(ก) (ข) (ค) (จ) 
ทั �งนี � บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ในกรณีที�ตราสารแหง่หนี �ตามข้อ 3.6.1 (1) เป็นตัsวแลกเงินหรือตัsวสญัญาใช้เงินที�มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั �น
ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบี �ยคงที�หรืออตัราดอกเบี �ยลอยตวัเทา่นั �น 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํ �าประกนัของบคุคลที�กําหนดไว้ในข้อ 3.6.1 (1) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั
ทั �งจํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี �ยโดยไมม่ีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํ �า
ประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเต็มจํานวนแบบไมม่เีงื�อนไข 
ทั �งนี � ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (1.2)(ข) และตราสารที�เปลี�ยนมือได้ตามข้อ (1.2)(ค) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 
(1) เป็นตราสารขึ �นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย  
(2) มีราคาที�เหมาะสมตามที�สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทั�วไปวา่พร้อมจะเสนอราคา
ซื �อและรับซื �อตราสารนั �น ในราคาดงักลา่ว (Bid Price แบบ Firm Quote) ตามจํานวนและวิธีการที�สมาคมตลาดตราสาร
หนี �ไทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สาํเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทยตลอดอายขุองตราสารนั �น และ 
(3) เป็นตราสารที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �  
(ก) ในกรณีที�เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที�มีอนัดบัความนา่เชื�อถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) เว้นแตผู่้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายตา่งประเทศ ตราสารนั �นต้องมีอนัดบัความนา่เชื�อถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment 
Grade) เทา่นั �น 
(ข) ในกรณีที�ผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนั �นต้องมีอนัดบัความนา่เชื�อถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที�
สามารถลงทนุได้ (Investment Grade)  
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(ค) ในกรณีที�กองทนุลงทนุในตราสารอื�นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั �งแรก หากตราสารดงักลา่วไมม่ี
อนัดบัความนา่เชื�อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ตราสารนั �น
ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ํ�ากวา่สามรายเป็นผู้ซื �อตราสารดงักลา่วเพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  
(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
(3) สญัญาซื �อขายลว่งหน้า โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (Hedging) ที�มีสนิค้าหรือตวัแปรเป็นอตัรา
แลกเปลี�ยนเงิน ตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
(4) ทรัพย์สนิอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดยีวกบัข้อ (1) ถึงข้อ (4) โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.6.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทนุในตา่งประเทศ :  

(1) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที�กองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 
(1.1) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที�อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหนว่ยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์
และตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
หรือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที�มกีารซื �อขายในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิกของ World 
Federations of Exchange (WFE)  
(1.2) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที�มีทรัพย์สนิที�ลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทรัพย์สนิที�กองทนุ
อาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที�มีนโยบายการลงทนุในทองคําโดยตรง 
(1.3) ในกรณีที�เป็นการลงทนุหรือมีไว้เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป (retail fund) หนว่ยลงทนุที�จะ
ลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที�จดัตั �งขึ �นเพื�อผู้ลงทนุทั�วไปเช่นกนั 
(1.4) ต้องไมใ่ช่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ได้แก ่ 
(2.1) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนี �ที�รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหนว่ยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การ
ระหวา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้คํ �าประกนั ซึ�งมีอนัดบัความนา่เชื�อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที�
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  
(2.2) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนี �ที�รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้คํ �าประกนั ซึ�งมีอนัดบัความ
นา่เชื�อถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (investment grade) 
(3) เงินฝากในสถาบนัการเงิน โดยสถาบนัการเงินดงักลา่วตั �งอยูใ่นประเทศที�กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิ
ตา่งประเทศ ได้แก ่
(3.1) เงินฝากในสถาบนัการเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการลงทนุ 
(3.2) เงินฝากระยะสั �นในสถาบนัการเงิน หรือตราสารที�เทียบเทา่เงินสด (near-cash) ระยะสั �น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อ
อํานวยความสะดวกหรือป้องกนัปัญหาในการดาํเนินงานในตา่งประเทศของกองทนุ เช่น เพื�อรอการลงทนุ หรือเพื�อชําระ
คา่ใช้จา่ย เป็นต้น  
(4) สญัญาซื �อขายลว่งหน้า โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (Hedging) ที�มีสนิค้าหรือตวัแปรเป็นอตัรา
แลกเปลี�ยนเงิน ตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
(5) ทรัพย์สนิอื�นที�มีลกัษณะทํานองเดยีวกบัข้อ (1) ถึง (4) โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
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3.7. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�น เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  
 
3.7.1. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื�น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื�นเพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัตอ่ไปนี � ในกรณีที�
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี�ยนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตาม
ประกาศที�แก้ไขด้วย  
3.7.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นในประเทศ 
(1) บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี � เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
(1.1) ตราสารภาครัฐไทย ตามข้อ 3.6.1 (1)(1.2)(ก) 
(1.2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.1 (1)(1.2)(ข) ที�มีอนัดบัความนา่เชื�อถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก ทั �งนี � มลูคา่ของ
ตราสารภาครัฐตา่งประเทศดงักลา่ว เมื�อรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนั �นในแตล่ะรุ่น 
(2) บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมไีว้ซึ�งตราสารภาครัฐตา่งประเทศที�นอกเหนือจากข้อ 3.7.1(1)(1.2) ที�มีอนัดบัความ
นา่เชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทั �งสิ �น
เมื�อคาํนวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนั �นไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
การคาํนวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ�ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ�งและทรัพย์สนิทกุประเภทที�ผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญาราย
ดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญา ซึ�งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิเหลา่นั �น รวมถงึ 
ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.7.2(4) รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ�ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ ตราสารนั �นในแตล่ะรุ่น  
(3) บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมไีว้ซึ�งตราสารดงัตอ่ไปนี � ที�ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทนุรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั  
ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทั �งสิ �นเมื�อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้
สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญารายนั �น ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ  
(3.1) ตราสารแหง่หนี �ในประเทศ  
(3.2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
(3.3) สญัญาซื �อขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.6.1 (3)  
การคาํนวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ�ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ�งและทรัพย์สนิตาม 
ข้อ 3.7.1(8)(8.1) ที�ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือ
คูส่ญัญา ซึ�งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารพาณิชย์นั �น
เป็นสาขาของธนาคารตา่งประเทศ ให้นบัทรัพย์สนิที�ธนาคารตา่งประเทศดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สั�งจา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้
สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญา ซึ�งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย ทั �งนี � ไมว่า่ในกรณี
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ใด มใิห้คํานวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุเข้าในอตัราสว่นดงักลา่ว 
(4) บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมไีว้ซึ�งทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี � โดยไมร่วมถงึตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ 3.6.1 
(1.2)(ข) ที�บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั  
ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทั �งสิ �นเมื�อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้
สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญารายนั �น ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ  
(4.1) ตราสารแหง่หนี �ในประเทศตามข้อ 3.6.1(1) เฉพาะที�มอีนัดบัความนา่เชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ 
(Investment Grade) 
(4.2) สญัญาซื �อขายลว่งหน้าตามข้อ 3.6.1(3) เฉพาะคูส่ญัญาที�มีอนัดบัความนา่เชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ 
(Investment Grade) 
ตราสารแหง่หนี �ตามวรรคหนึ�ง มิให้หมายความรวมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที�ถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่หนี �ตามข้อ 
3.6.1 (1.2) (จ) 
การคาํนวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ�ง ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึ�งและตราสารหนี �ตา่งประเทศ ตามข้อ 3.7.2 (5) ซึ�ง
กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  
(5) บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมไีว้ซึ�งทรัพย์สนิที�กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �า
ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทั �งสิ �นของกลุม่กิจการนั �นไมเ่กินอตัราอยา่งใด
อยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี � แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ  
(2) อตัราที�คาํนวณได้จากนํ �าหนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชี �วดั (benchmark) ของกองทนุนั �นรวมกบัร้อยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนั �น ทั �งนี � ตวัชี �วดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที�มกีารเผยแพร่อยา่ง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนั �น  
(6) การลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิที�บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที�ใช้ในการคํานวณตวัชี �วดั (benchmark) ของกองทนุนั �น บริษัทจดัการอาจลงทนุ
หรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วโดยมีมลูคา่รวมกนัทั �งสิ �นเมื�อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั�งจา่ย หรือคูส่ญัญารายนั �น ไมเ่กินอตัรา
ที�คํานวณได้จากนํ �าหนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชี �วดัรวมกบัร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทั �งนี � เฉพาะ
ในกรณีที�อตัราดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นที�กําหนดไว้ใน3.7.1(2)(3)(4) แล้วแตก่รณี  
มิให้นําความในข้อ 3.7.1(2)(3)(4) มาใช้บงัคบักบักรณีตามวรรคหนึ�ง  
(7) การคาํนวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.1(5)(6) บริษัทจดัการจะไมน่บัมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที�กองทนุลงทนุหรือ
มไีว้รวมอยูใ่นอตัราสว่นดงักลา่ว  
(8) บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมไีว้ซึ�งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัsวแลกเงิน หรือตัsวสญัญาใช้เงินที�ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั �งขึ �น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยูอ่าศยั หรือสถาบนัการเงินที�มี
กฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น หรือธนาคารตา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา เป็นจํานวนที�มีมลูคา่รวมโดยเฉลี�ยในรอบปี
บญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมหรือในรอบอายกุองทนุรวมสาํหรับกองทนุรวมที�มีอายนุ้อย
กวา่หนึ�งปี แล้วแตก่รณี ทั �งนี � ไมว่า่ในกรณีใด มใิห้คาํนวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทนุเข้าใน
อตัราสว่นดงักลา่ว  
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อตัราสว่นตามวรรคหนึ�งมิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมที�มกีารกําหนดอายโุครงการตั �งแตห่นึ�งปีขึ �นไป ทั �งนี � เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  
ในกรณีที�เงินฝากหรือตราสารแหง่หนี �ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที�กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที�กําหนดตาม
วรรคหนึ�ง บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วให้มมีลูคา่รวมโดยเฉลี�ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิ �นรอบปีบญัชีนั �น ทั �งนี � บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมี
ไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉลี�ยตั �งแตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนั �นจนถึงวนัที�ทรัพย์สนินั �นมมีลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่น
ดงักลา่ว  
เมื�อบริษัทจดัการได้ปฏิบตัิตามวรรคสามแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน
วนัทําการถดัจากวนัที�ทรัพย์สนินั �นมีมลูคา่รวมโดยเฉลี�ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพื�อให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบตัิดงักลา่ว ทั �งนี � บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัที�ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิตามวรรคสามได้ สาํนกังานอาจสั�งให้บริษัทเลกิกองทนุนั �น  
(9) ในกรณีที�มเีหตจํุาเป็นและสมควร เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุอนัเนื�องมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผอ่นผนัตอ่สาํนกังานเพื�อไมต้่อง
นําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัsวแลกเงิน หรือตัsวสญัญาใช้เงิน ในชว่งเวลาที�เกิดความผนัผวนดงักลา่ว
มารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1(8) ได้สาํหรับรอบปีบญัชีนั �น  
(10) บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหนว่ยลงทนุเพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี � ทั �งนี � การ
ลงทนุดงักลา่วไมร่วมถงึหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
(ก) ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหนว่ยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมที�บริษัทจดัการอื�นเป็นผู้ รับผิดชอบดาํเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมที�บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  
(ข) ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหนว่ยลงทนุของทกุกองทนุรวมที�บริษัทจดัการอื�นเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมที�บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  
(11) บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที�มวีตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (Hedging) เพื�อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสี�ยงทั �งหมดที�กองทนุมีอยู ่ 
(12) บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทั �งสิ �นไมเ่กินร้อยละ 20 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทั �งนี � การคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะคํานวณโดยใช้มลูคา่
หลกัทรัพย์ที�ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที�พงึได้รับจนถงึวนัที�คํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว  
ในกรณีที�ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะที�กองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที�กําหนดในวรรคหนึ�ง หาก
ตอ่มาธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพย์นั �นมีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ�มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึ�ง  
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบวุนัที�ทรัพย์สนินั �นมีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัที�ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์
นั �นมีมลูคา่เกินอตัราสว่นที�กําหนด พร้อมทั �งจดัทําสาํเนารายงานดงักลา่วไว้ที�บริษัทจดัการเพื�อให้สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
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(13) การคํานวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึ�งสญัญาซื �อขายลว่งหน้าเพื�อการคาํนวณอตัราสว่นการลงทนุตาม ข้อ 3.7.1 (3) 
(4) ให้นบัมลูคา่ที�คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�งมีหน้าที�ต้องชําระตามสญัญาซื �อขายลว่งหน้า รวมคาํนวณในอตัราสว่นของบคุคลที�
เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที�กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งสญัญานั �นในศนูย์ซื �อขายสญัญาซื �อขายลว่งหน้า บริษัท
จดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามที�กําหนดในข้อดงักลา่ว  
(14) ในการคาํนวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.1 (2) (3) และ (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �  
(ก) ในกรณีที�ทรัพย์สนิดงักลา่วมผีู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั บริษัทจดัการจะคาํนวณอตัราสว่นที�ผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ ที�เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคาํนวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั แล้วแตก่รณี 
ก็ได้  
(ข) ในกรณีที�ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึ�งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั บริษัทจดัการจะเลอืก
คํานวณอตัราสว่นที�ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั  
ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนัรายใดรายหนึ�งก็ได้  
(15) การคํานวณอตัราสว่นที�ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนัตามข้อ 3.7.1(14) จะทําได้ตอ่เมื�อบคุคล
ดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั �งจํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี �ยโดยไมม่ีข้อกําหนดลบล้างหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํ �าประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเต็มจํานวนแบบไมม่เีงื�อนไข  
(16) ในกรณีที�ตราสารแหง่หนี � ในขณะที�ลงทนุหรือในขณะที�ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มมีลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที�
กําหนดในข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่หนี �นั �น มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหตจุากการถกูปรับลดอนัดบัความ
นา่เชื�อถือ บริษัทจดัการจะดาํเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที�กําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัที�มีการประกาศให้
ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที�มีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(17) ในกรณีที�ทรัพย์สนิในขณะที�ลงทนุหรือในขณะที�ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที�กําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�น บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ�ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบชืุ�อ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิตามวรรคหนึ�ง และวนัที�
ทรัพย์สนินั �นมีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัที�ทรัพย์สนินั �นมมีลูคา่เกินอตัราสว่นที�กําหนด พร้อมทั �งจดัทําสาํเนา
รายงานดงักลา่วไว้ที�บริษัทจดัการเพื�อให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
(18) ในกรณีที�การรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�นเป็นผลให้กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นที�บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื�อเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุรวม เมื�อรวมกนัทกุกองทนุที�บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ย
ได้แล้วทั �งหมดของบริษัทนั �น บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศที� สน. 24/2552 เรื�อง การลงทนุและการมีไว้เพื�อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัที� 28 กรกฎาคม 2552 ดงันี �คือ  
(ก) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที�กําหนดบริษัทจดัการจะสามารถรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�นได้  
(ข) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจํานวนที�เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที�มีเหตจํุาเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังาน และ  
(ค) กรณีที�เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ�งหุ้นของบริษัทดงักลา่ว  
เป็นผลให้กองทนุได้มา หรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนั �นจนถึงหรือข้ามจดุที�ต้องทําคาํเสนอซื �อ บริษัทจดัการต้องดําเนินการ
เพื�อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื �อโดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือยื�นคําขอผอ่นผนั
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การทําคําเสนอซื �อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ ทั �งนี � การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว บริษัทจดัการจะลดสดัสว่นตาม
สดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที�แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�น  
(19) ในกรณีที�ทรัพย์สนิในขณะที�ลงทนุหรือในขณะที�ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที�กําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1 (8) (12)(16)(17) และ (18) และการเกิน
อตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ�มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็
ได้  
บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบชืุ�อ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิตามวรรคหนึ�ง และวนัที�
ทรัพย์สนินั �นมีมลูคา่เกินอตัราสว่นที�กําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัที�ทรัพย์สนินั �นมีมลูคา่เกินอตัราสว่นที�กําหนด พร้อมทั �งจดัทําสาํเนารายงานดงักลา่ว
ไว้ที�บริษัทจดัการเพื�อให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
(20) ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีที�ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุ” และ
บริษัทจดัการต้องดาํเนินการเพื�อเลกิกองทนุตามหวัข้อ  
“การดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื�อเลกิกองทนุ”  
 
รายละเอียดกรณี Specific :  
 
1. Total non-investment grade : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15  
2. Non-investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 5  
3. Investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15  
4. Financial institution company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20  
5. Individual fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10  
6. Total fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20  
 
3.7.2. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นในตา่งประเทศ :  

(1) บริษัทจดัการจะเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2 (1) ซึ�งปัจจบุนัได้แก่กองทนุ SPDR Gold Trust โดย
เฉลี�ยรอบระยะเวลาบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
(2) บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี � เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
(2.1) เงินฝากระยะสั �นหรือตราสารระยะสั �นที�เทียบเทา่เงินสด (near-cash) ในตา่งประเทศ ตามข้อ 3.6.2 (3)(3.2) 
(2.2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2 (2)(2.1) ที�มีอนัดบัความนา่เชื�อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่น
สองอนัดบัแรก  
(2.3) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2 (2)(2.2) ที�มีอนัดบัความนา่เชื�อถือของตราสารอยูใ่นสองอนัดบัแรก 
(3) บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมไีว้ซึ�งตราสารภาครัฐตา่งประเทศที�นอกเหนือจาก 
ข้อ 3.7.2 (2)(2.2) และข้อ 3.7.2 (2)(2.3) เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทั �งสิ �นเมื�อคาํนวณเฉพาะผู้
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ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนั �นไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทั �งนี � ให้นบัรวมกบัอตัราสว่นการ
ลงทนุในประเทศด้วย 
มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ�ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ 
ตราสารนั �นในแตล่ะรุ่น  
การคาํนวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ�ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ�งและทรัพย์สนิทกุประเภทที�ผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญาราย
ดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญา ซึ�งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิเหลา่นั �นรวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  
(4) บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมไีว้ซึ�งทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี � ที�บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้
คํ �าประกนั หรือคูส่ญัญารายนั �น ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทั �งนี � ให้นบัรวมกบัอตัราสว่นการ
ลงทนุในประเทศด้วย 
(4.1) เงินฝากในสถาบนัการเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการลงทนุ ตามข้อ 3.6.2(3)(3.1) 
(4.2) สญัญาซื �อขายลว่งหน้าตามข้อ 3.6.2(4) 
(5) บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมไีว้ซึ�งทรัพย์สนิที�กลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้คํ �า
ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทั �งสิ �นของกลุม่กิจการนั �นไมเ่กินอตัราอยา่งใด
อยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี � แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ  
(2) อตัราที�คาํนวณได้จากนํ �าหนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชี �วดั (benchmark) ของกองทนุนั �นรวมกบัร้อยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนั �น ทั �งนี � ตวัชี �วดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ที�มกีารเผยแพร่อยา่ง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนั �น  
(6) การลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิที�บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย หรือคูส่ญัญา เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที�ใช้ในการคํานวณตวัชี �วดั (benchmark) ของกองทนุนั �น บริษัทจดัการอาจลงทนุ
หรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วโดยมีมลูคา่รวมกนัทั �งสิ �นเมื�อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั�งจา่ย หรือคูส่ญัญารายนั �น ไมเ่กินอตัรา
ที�คํานวณได้จากนํ �าหนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชี �วดัรวมกบัร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทั �งนี � เฉพาะ
ในกรณีที�อตัราดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นที�กําหนดไว้ใน 3.7.2 (3)(4) แล้วแตก่รณี  
มิให้นําความในข้อ 3.7.2 (3)(4) มาใช้บงัคบักบักรณีตามวรรคหนึ�ง  
(7) การคาํนวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.2(5)(6) บริษัทจดัการจะไมน่บัมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศที�กองทนุ
ลงทนุหรือมีไว้รวมอยูใ่นอตัราสว่นดงักลา่ว  
(8) บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมไีว้ซึ�งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัsวแลกเงิน หรือตัsวสญัญาใช้เงินที�ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน
ในตา่งประเทศ ตามข้อ 3.6.2 (3)(3.1) เป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา เป็นจํานวนที�มีมลูคา่รวมโดยเฉลี�ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสาํหรับกองทนุรวมที�มีอายนุ้อยกวา่
หนึ�งปี แล้วแตก่รณี ทั �งนี � ไมว่า่ในกรณีใด มใิห้คาํนวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุเข้าใน
อตัราสว่นดงักลา่ว  
ในกรณีที�เงินฝากหรือตราสารแหง่หนี �ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที�กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที�กําหนดตาม
วรรคหนึ�ง ให้บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉลี�ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิ �นรอบปีบญัชีนั �น ทั �งนี � ให้คาํนวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ�ง
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ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉลี�ยตั �งแตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนั �นจนถงึวนัที�ทรัพย์สนินั �นมีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว  
อตัราสว่นตามวรรคหนึ�ง มใิห้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุที�มีการกําหนดอายโุครงการตั �งแตห่นึ�งปีขึ �นไป ทั �งนี � เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการ  
การคาํนวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ�ง ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึ�งและทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1(8) ซึ�งกองทนุได้ลงทนุหรือมี
ไว้ รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  
เมื�อบริษัทจดัการได้ปฏิบตัิตามวรรคสองแล้ว ให้บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�ทรัพย์สนินั �นมีมลูคา่รวมโดยเฉลี�ยไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
เพื�อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบตัิดงักลา่ว ทั �งนี � บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัที�ได้รับรายงานจากบริษัท
จดัการด้วย  
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิตามวรรคสองได้ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั�งให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุ
รวมนั �น  
(9) บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมไีว้ซึ�งสญัญาซื �อขายลว่งหน้าที�มวีตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (Hedging) เพื�อเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสี�ยงทั �งหมดที�กองทนุมีอยู ่ 
(10) นอกจากการคาํนวณตามข้อ 3.7.2(9) แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นที�ผู้ออกสนิค้าของสญัญาซื �อขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ ที�ต้องชําระหนี �ตามข้อผกูพนัของสนิค้า (Limit of Underlying Issuer or Third Party) โดยให้คาํนวณ
อตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านั �นโดยตรง ทั �งนี � เฉพาะกรณีที�การเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าเป็น
ผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี�ยงตอ่เครดิต (Credit Risks) ของผู้ออกสนิค้าหรือผู้ ที�ต้องชําระหนี �ตามข้อผกูพนัของ
สนิค้า โดยให้ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (Notional Amount) เป็นมลูคา่ที�ใช้ในการคาํนวณ เว้นแตใ่น
กรณีที�เป็นสญัญาออปชนั บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (Notional Amount) ซึ�งคณูกบั
คา่เดลต้าของสญัญาออปชนั  
(11) ในการคาํนวณอตัราสว่นตาม ข้อ 3.7.2 (3) (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � รวมทั �งเงื�อนไขตาม
ข้อ 3.7.2 (9) ด้วย  
(11.1) ในกรณีที�ทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นที�ผู้
ออกทรัพย์สนิหรือผู้ ที�เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคาํนวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้  
(11.2) ในกรณีที�ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึ�งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั บริษัทจดัการจะ
เลอืกคํานวณอตัราสว่นที�ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนัรายใดรายหนึ�งก็ได้  
(12) การคํานวณอตัราสว่นที�ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนัตามข้อ 3.7.2(11) จะทําได้ตอ่เมื�อบคุคล
ดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั �งจํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี �ยโดยไมม่ีข้อกําหนดลบล้างหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํ �าประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเต็มจํานวนแบบไมม่เีงื�อนไข  
(13) ในกรณีที�ตราสารแหง่หนี � ในขณะที�ลงทนุหรือในขณะที�ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มมีลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที�
กําหนดในข้างต้น หากตอ่มา ตราสารแหง่หนี �นั �น มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตจุากการถกูปรับลดอนัดบัความ
นา่เชื�อถือ บริษัทจดัการจะดาํเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที�กําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัที�มีการประกาศให้
ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที�มีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(14) ในกรณีที�ทรัพย์สนิในขณะที�ลงทนุหรือในขณะที�ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที�กําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�น บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ�ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบชืุ�อ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิตามวรรคหนึ�ง และวนัที�
ทรัพย์สนินั �นมีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที�กําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัที�ทรัพย์สนินั �นมมีลูคา่เกินอตัราสว่นที�กําหนด พร้อมทั �งจดัทําสาํเนา
รายงานดงักลา่วไว้ที�บริษัทจดัการเพื�อให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
(15) ในกรณีที�การรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�นเป็นผลให้กองทนุเป็นผู้ ถือหุ้นที�บริษัทใดเป็น  
ผู้ออก เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม เมื�อรวมกนัทกุกองทนุที�บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกวา่ร้อยละ 
25 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของบริษัทนั �น บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามประกาศที� สน. 28/2549 เรื�อง 
การลงทนุและการมีไว้เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัที� 17 กรกฎาคม 2549 ดงันี �คือ  
(15.1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที�กําหนดบริษัทจดัการจะสามารถรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�นได้  
(15.2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจํานวนที�เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที�มีเหตจํุาเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังาน และ  
(15.3) กรณีที�เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ�งหุ้นของบริษัทดงักลา่ว  
เป็นผลให้กองทนุได้มา หรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนั �นจนถึงหรือข้ามจดุที�ต้องทําคาํเสนอซื �อ บริษัทจดัการต้องดําเนินการ
เพื�อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื �อโดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือยื�นคําขอผอ่นผนั
การทําคําเสนอซื �อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ ทั �งนี � การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว บริษัทจดัการจะลดสดัสว่นตาม
สดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที�แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�น  
(16) ในกรณีที�ทรัพย์สนิในขณะที�ลงทนุหรือในขณะที�ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นที�กําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.2 (8) (13) (14) และ(15) และการเกิน
อตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ�มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็
ได้  
บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบชืุ�อ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิตามวรรคหนึ�ง และวนัที�
ทรัพย์สนินั �นมีมลูคา่เกินอตัราสว่นที�กําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัที�ทรัพย์สนินั �นมีมลูคา่เกินอตัราสว่นที�กําหนด พร้อมทั �งจดัทําสาํเนารายงานดงักลา่ว
ไว้ที�บริษัทจดัการเพื�อให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
(17) ข้อจํากดัการลงทนุทั �งหมด ข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีที�ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการ
กองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพื�อเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดาํเนินการของบริษัทจดัการ เมื�อเลกิ
โครงการจดัการกองทนุรวม”  
 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  
 
หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล :  
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5. การรับชาํระหนี 5เพื�อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื�น :  

5. การรับชําระหนี �เพื�อกองทนุรวมด้วยทรัพย์สนิอื�น :  
 
หากมกีารผิดนดัชําระหนี �หรือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนี �หรือลกูหนี �ตามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถชําระหนี �ได้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�นทั �งที�เป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื�อกองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที�ผู้ออกตราสารแหง่หนี �
หรือลกูหนี �ตามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี � ดงันี �  
 
5.1 กรณีที�บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี �หรือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.1.1 เมื�อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี �หรือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายที�มชืี�ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ณ วนัที�บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี �หรือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี �  
5.1.2 เมื�อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี � บริษัทจดัการจะไมนํ่าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที�ได้
จากการรับชําระหนี � มารวมคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหนา่ยทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี �
ในโอกาสแรกที�สามารถกระทําได้โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั เว้นแตก่รณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มี
สทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี �ตกลงรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิดงักลา่วแทนเงิน ทั �งนี � ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที�สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหวา่งที�บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหนา่ยทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี � บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนินั �นได้ และในกรณีที�มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากเงินสาํรองรายได้หรือ
ผลประโยชน์ที�ได้จากการบริหารทรัพย์สนินั �น  
5.1.3 เมื�อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�นในแตล่ะครั �ง บริษัทจดัการจะเฉลี�ยเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี �คืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีสทิธิในเงินได้สทุธินั �นภายใน 45 วนันบัตั �งแตว่นัถดัจาก
วนัที�มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี�ยวกบัการเฉลี�ยเงินคืนไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทํา
การนบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัที�บริษัทจดัการได้เฉลี�ยเงินคืน เว้นแตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการ
เฉลี�ยเงินคืนเป็นอยา่งอื�น  
ในการเฉลี�ยเงินคืนแตล่ะครั �งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที�ได้จากการ
รับชําระหนี �ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยในการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วไป
รวมจา่ยในโอกาสแรกที�การเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยก็ได้ ทั �งนี � หากได้มกีารจําหนา่ย
ทรัพย์สนิที�ได้จากการรับชําระหนี �จนครบถ้วนและปรากฏวา่เงินได้สทุธินั �นไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยในการเฉลี�ยเงินคืน 
บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้ 
5.1.4 เมื�อมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี �หรือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฎวา่กองทนุรวมได้รับชําระหนี �ตาม
ตราสารแหง่หนี �หรือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
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5.2 กรณีที�บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี �หรือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.2.1 ก่อนการรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�นที�มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครั �ง บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหนว่ยลงทนุโดยมตเิสยีงข้างมากซึ�งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้
แล้วทั �งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์  
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนั �นการรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิดงักลา่ว
เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึ�งตราสารแหง่หนี �หรือสทิธิเรียกร้องนั �น  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียด
เกี�ยวกบัทรัพย์สนิที�กองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี � มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จา่ย พร้อมเหตผุลและ
ความจําเป็นในการรับชําระหนี �  
5.2.2 เมื�อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี � บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สนินั �นเพื�อใช้ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที�สามาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี �  
(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที�กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ�งทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไป
เพื�อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  
(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที�กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่วใน
โอกาสแรกที�สามารถกระทําได้โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั และในระหวา่งที�บริษัทจดัการยงัไม่
สามารถจําหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
ในกรณีที�มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีที�มีพฤตกิารณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนี �หรือลกูหนี �ตามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนี �ได้ บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยทกุรายที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัที�มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนี �หรือ
ลกูหนี �ตามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนี �ได้ เป็นผู้มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอื�นที�ได้จากการรับชําระหนี �ก็ได้ 
ทั �งนี � ในการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไมต้่องนําตราสารแหง่หนี �หรือสทิธิเรียกร้องนั �นมารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวม 

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

ชื�อ : กรุงเทพ จํากดั (มหาชน), ธ.  
ที�อยู ่: เลขที� 333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท์ 0 2230 2240-1  
6.2. เงื�อนไขการเปลี�ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  



กองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพ  21 
 

 

บริษัทจดัการจะเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งหรือทั �งหมดดงัตอ่ไปนี � ทั �งนี � โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
6.2.1. เมื�อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง มคีวามประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูล
ผลประโยชน์โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ�งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
6.2.2. มีคาํสั�งศาลให้ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ ล้มละลาย  
6.2.3. ในกรณีที�บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไมป่ฏิบตัิตามหน้าที�และความรับผิดชอบที�ตกลงไว้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ�งทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
6.2.4. ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณี
อื�นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไมส่ามารถตกลงที�จะแก้ไขเปลี�ยนแปลงให้สอดคล้องกบัประกาศ 
คําสั�ง ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักลา่ว ทั �งนี � เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ�มภาระหน้าที�แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที�ดงักลา่วตอ่ไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิบอกเลกิสญัญา
แตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
6.2.5. ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติโดยเสยีงข้างมากซึ�งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวน
หนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดตามทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุเรียกร้องให้มกีารเปลี�ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์  
6.2.6. ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์มีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื�อง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที�
บริษัทจดัการทราบเหตดุงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัที�แก้ไขเสร็จสิ �น ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที�
กําหนดดงักลา่ว บริษัทจดัการจะดําเนินการขออนญุาตเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที�ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื�อได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัท
จดัการจะแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์อื�นแทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดมิโดยพลนั  
6.2.7. ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูตา่ง ๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอื�นที�เกี�ยวข้องไปเปิดเผย หรือ
ใช้ในทางที�ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่กองทนุหรือกอ่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
สามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ทนัที  
เนื�องจากพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทนุรวมต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ดงันั �น ในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าที�ลงตามข้อ 6.2 ผู้ดแูลผลประโยชน์นั �นจะต้องทําหน้าที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่การโอนทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทั �งหมดของกองทนุนั �น ตลอดจนถึงการ
ดําเนินการอื�นใดที�จําเป็นเพื�อให้การโอนทรัพย์สนิและเอกสารทั �งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ราย
ใหมจ่ะเสร็จสิ �น และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถทําหน้าที�ได้ทนัที หรือปฏิบตัิตามคําสั�งของบริษัทจดัการ ทั �งนี � ต้อง
ไมข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต.  
 
6.3. สถานที�เก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  
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ธนาคารกรุงเทพ จํากดั(มหาชน) เลขที� 333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และหรือ  
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชั �น 6 
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และหรือ  
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200  
และที�ผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  
 
7. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

ชื�อ : น.ส. จนัทรา วอ่งศรีอดุมพร  
ที�อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท์ 0 2587 8080 โทรสาร 0 2586 0301  

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

ชื�อ : นาย พจน์ อศัวสนัตชิยั  
ที�อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท์ 0 2587 8080 โทรสาร 0 2586 0301  

หรือบคุคลอื�นที�ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
8. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื�อ : กสกิรไทย จํากดั (มหาชน), ธ.  
ที�อยู ่: ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ อาคารสาํนกังานใหญ่ พหลโยธิน ชั �น 11 เลขที� 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 0 2470 1976-83  
 
หรือบคุคลอื�นที�ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
9. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย :  

ชื�อ :  
ที�อยู ่:  
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บริษัทจดัการอาจแตง่ตั �งหรือยกเลกิการแตง่ตั �งผู้จดัจําหนา่ยได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตั �งหรือยกเลกิการแตง่ตั �งผู้
จดัจําหนา่ยให้ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครั �ง  
 
10. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 5อคนื :  

ชื�อ : กรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธ.  
ที�อยู ่: 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศพัท์ 0 2470 1976-83  

บริษัทจดัการอาจแตง่ตั �งผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนเพิ�มเติมหรือยก เลกิการแตง่ตั �งผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืน
ในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตั �งหรือยกเลกิการแตง่ตั �งผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซื �อคืนให้สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครั �ง ในกรณีของการแตง่ตั �งผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนเพิ�มเตมิ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซื �อคืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื�อทํา
หน้าที�เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนที�ได้รับการแตง่ตั �งจะต้อง
ปฏิบตัิงาน ได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนที�ปฏิบตั ิหน้าที�อยูก่่อนแล้ว  
 
11. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที�ปรึกษาการลงทุน :  

ชื�อ :  
ที�อยู ่:  
 
หมายเหต ุ:  

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

 
หมายเหต ุ:  

 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั5งแรก :  
 
ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั �งแรก :  

- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรื�อรับซื �อคนื 
รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั �งแรก :  
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บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุครั �งแรกให้แก่ประชาชนทั�วไปในราคาขายหนว่ยลงทนุและตามระยะเวลาเสนอขาย
ครั �งแรกที�ระบไุว้ในหนงัสอืชี �ชวน ทั �งนี � หากมีผู้จองซื �อหนว่ยลงทนุครบตามจํานวนเงินทนุของโครงการก่อนสิ �นสดุระยะเวลา
เสนอขายครั �งแรก บริษัทจดัการสามารถจะปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ โดยปิดประกาศที�สาํนกังานของบริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
 
13.1. วิธีการขอรับหนงัสอืชี �ชวนและการเปิดบญัชีกองทนุ  
ผู้สนใจจองซื �อหนว่ยลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชี �ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ เอกสารการเปิดบญัชีกองทนุ และคูม่ือภาษี
อากรที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัและเวลาทําการ  
สาํหรับผู้ลงทนุที�ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุโดยกรอกรายละเอียดและข้อความตา่ง ๆ ในคาํขอเปิด
บญัชีกองทนุพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทนุ ทั �งนี � ในการเปิดบญัชีกองทนุหรือการลงทนุในกองทนุ
เพื�อการเลี �ยงชีพเป็นครั �งแรก บริษัทจดัการจะจดัให้มคีูม่ือภาษีอากรซึ�งผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องศกึษาและปฏิบตัิตามเพื�อให้
ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ  
13.2. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
13.2.1. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนซึ�งลงนามรับรองความถกูต้อง  
13.2.2. สาํเนาบตัรประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากรซึ�งลงนามรับรองความถกูต้อง  
13.3. วิธีการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ  
ผู้สนใจสั�งซื �อหนว่ยลงทนุสามารถสั�งซื �อหนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืน
หนว่ยลงทนุโดยกรอกรายละเอียดและข้อความตา่ง ๆ ในคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุเพื�อแสดงความจํานงในการสั�งซื �อหนว่ย
ลงทนุโดยระบรุายละเอียดตา่ง ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน  
13.4. การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุ  
ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุต้องชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุเต็มตามจํานวนที�ระบไุว้ในคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ โดยชําระเป็นเงินสด หรือ
เช็ค ดราฟต์ คาํสั�งจา่ยเงินหรือวธีิอื�นใด โดยในกรณีที�สั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั�งจา่ยเพื�อเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื �อกองทนุบลจ. กสกิรไทย" ที�บริษัทจดัการได้เปิดไว้กบั 
บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี �แบงก์ 
กรณีที�สั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่น บมจ. ธนาคารกสกิรไทย ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุอาจชําระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาํสั�ง
จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวธีิอื�นใดที�ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทนัที และขีดคร่อมเฉพาะสั�งจา่ยเพื�อ
เข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "กองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพ"  
กรณีที�สั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุรายอื�น ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุอาจชําระเป็นเงินสด 
หรือเช็ค ดราฟต์ คาํสั�งจา่ยเงิน หรือวิธีอื�นใด โดยผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุต้องขีดคร่อมเฉพาะสั�งจา่ยเพื�อเข้าบญัชีเงินฝาก
กระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื �อกองทนุบลจ. กสกิรไทย" ที�บริษัทจดัการได้เปิดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี �แบงก์  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะปรับปรุงเปลี�ยนแปลงข้อมลูเกี�ยวกบับญัชีรับชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุดงักลา่ว โดยไมถื่อวา่
ปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมลูที�เป็นปัจจบุนัในหนงัสอืชี �ชวน
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สว่นสรุปสาระสาํคญัที�จะทําขึ �นในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี 
กรณีที�ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุชําระคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุด้วยวิธีอื�นใดที�มิใชเ่งินสด ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุจะต้องลงวนัที�ให้บริษัท
จดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขายครั �งแรก 
13.5. เงื�อนไขการขายหนว่ยลงทนุ  
การสั�งซื �อหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้รับเงินคา่สั�งซื �อ
หนว่ยลงทนุและได้ทํารายการขายหนว่ยลงทนุแล้ว เพื�อให้บริษัทจดัการจดัสรรหนว่ยลงทนุและผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุจะไม่
สามารถยกเลกิคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุนั �นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
ในการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ เมื�อผู้สนใจสั�งซื �อหนว่ยลงทนุรายใดประสงค์จะสั�งซื �อตั �งแต ่30,000,000 บาท (สามสบิล้านบาท
ถ้วน) ขึ �นไปตอ่การสั�งซื �อหนว่ยลงทนุในแตล่ะครั �ง ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจะต้องรายงานให้บริษัท
จดัการทราบในทนัทีก่อน  
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ ในกรณีที�บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่
การสั�งซื �อหนว่ยลงทนุในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่ชื�อเสยีงหรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตตอ่การลงทนุของกองทนุหรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
ในการชําระคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องชําระคา่สั�งซื �อทั �งจํานวนด้วยเงิน ยกเว้น กรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอื�นที�บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ เพื�อซื �อหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัท
จดัการอาจดําเนินการให้มกีารหกักลบกนัได้  
การลงทนุในกองทนุให้ได้รับสทิธิประโยชน์ด้านภาษี ผู้จองซื �อมีหน้าที�ต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�
กําหนดในกฎหมายภาษีอากร  
13.6. วิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุ  
หลงัจากสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายครั �งแรกหรือปิดการเสนอขายแล้ว บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สั�งซื �อ
หนว่ยลงทนุ โดยคาํนวณจากจํานวนเงินที�ได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุครั �งแรกโดยจํานวนหนว่ยลงทนุที�
ได้รับจดัสรรจะคาํนวณเป็นทศนิยม 4 ตําแหนง่ โดยตดัทศนิยมตาํแหนง่ที� 5 ทิ �ง  
กรณีที�ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุชําระคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ คําสั�งจ่ายเงิน หรือวธีิอื�นใด บริษัทจดัการจะจดัสรร
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุ เมื�อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุสามารถเรียกเก็บ
เงินจากเช็ค ดราฟต์ คาํสั�งจา่ยเงิน หรือวิธีการอื�นใดได้เรียบร้อยแล้วและบริษัทจดัการต้องได้รับเงินคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วภายในระยะเวลาเสนอขายครั �งแรก  
ในกรณีที�จํานวนเงินที�ระบใุนคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจํานวนเงินที�บริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะจดัสรร
หนว่ยลงทนุให้ตามจํานวนเงินที�ได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
ในกรณีที�มีการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุเกินกวา่มลูคา่โครงการที�จดทะเบียนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุตามเกณฑ์วรรคหนึ�งและวรรคสองของข้อนี � โดยใช้หลกัการ "สั�งซื �อก่อนได้ก่อน" ตามวนัและเวลาที�ได้รับ
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ ในกรณีสั�งซื �อหนว่ยลงทนุพร้อมกนัและมีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะ
จดัสรรจํานวนหนว่ยลงทนุให้แกผู่้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุดงักลา่วตามสดัสว่นจํานวนหนว่ยลงทนุที�สั�งซื �อ (Pro Rata) ให้แกผู่้
สั�งซื �อหนว่ยลงทนุพร้อมกนันั �น  
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ในกรณีที�บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การ
จดัสรรในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่ชื�อเสยีง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมี
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ผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
13.7. การคืนเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุ  
เมื�อสิ �นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั �งแรกแล้วหากปรากฏวา่บริษัทจดัการไมส่ามารถจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ที�ได้รับ
การเสนอขายหนว่ยลงทนุได้ถงึ 35 ราย หรือในกรณีที�มีการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใด
เกินกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด บริษัทจดัการจะยตุิการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุและจะ
คืนเงินคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ �นจากเงินที�ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้
สั�งซื �อ โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คตามที�ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุระบไุว้ในคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นบัตั �งแตว่นัถดั
จากวนัสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคนืเงินคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ภายใน
กําหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเนื�องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี �ยในอตัราไมต่ํ�ากวา่
ร้อยละ 7.50 ตอ่ปี นบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัที�ครบกําหนดระยะเวลา 1 เดือนให้แก่ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุด้วย ทั �งนี � เว้นแต่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนั หรือสั�งการเป็นอยา่งอื�น  
ในกรณีที�ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมว่า่ทั �งหมดหรือบางสว่นในกรณีอื�นนอกเหนือจากกรณี
ข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินสว่นที�ไมไ่ด้รับการจดัสรรพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ �น (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้สั�งซื �อ
หนว่ยลงทนุ โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คตามที�ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุระบไุว้ในคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือนนบัตั �งแต่
วนัถดัจากวนัสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขาย 
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั5งแรก :  
 
ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั �งแรก :  

- บริษัทจดัการ 
- ATM 
- หกับญัชี 
- Internet 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรื�อรับซื �อคนื 
- Tele-bank 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั �งแรก :  

14.1. วิธีการขอรับหนงัสอืชี �ชวนการเปิดบญัชีกองทนุ  
ผู้สนใจสั�งซื �อหนว่ยลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชี �ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ เอกสารการเปิดบญัชีกองทนุ และคูม่ือภาษี
อากรที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัและเวลาทําการ  
สาํหรับผู้ลงทนุที�ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุโดยกรอกรายละเอียดและข้อความตา่ง ๆ ในคาํขอเปิด
บญัชีกองทนุพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทนุ ทั �งนี � ในการเปิดบญัชีกองทนุหรือการลงทนุในกองทนุ
เพื�อการเลี �ยงชีพเป็นครั �งแรก บริษัทจดัการจะจดัให้มคีูม่ือภาษีซึ�งผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องศกึษาและปฏิบตัิตามเพื�อให้ได้รับ
สทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 
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14.2. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนซึ�งนามรับรองความถกูต้อง หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ�มเติมในอนาคต  
 
14.3. วิธีการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ  
14.3.1. บริษัทจดัการ 
ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุสามารถขอรับเอกสารการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุและสั�งซื �อหนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองกบับริษัทจดัการ โดย
กรอกรายละเอียดและข้อความตา่ง ๆ ในคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุเพื�อแสดงความจํานงในการซื �อหนว่ยลงทนุ  
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อบริษัทจดัการได้รับเงินคา่สั�งซื �อและได้ทํารายการขายหนว่ยลงทนุแล้วเพื�อให้บริษัท
สามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุ และผู้สั�งซื �อจะไมส่ามารถยกเลกิคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุนั �นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัท
จดัการเป็นกรณีพิเศษ 
14.3.2. ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุสามารถขอรับเอกสารการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุและสั�งซื �อหนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองกบัผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดและข้อความตา่ง ๆ ในคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุเพื�อแสดงความจํานงในการซื �อ
หนว่ยลงทนุ  
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้รับเงินคา่สั�งซื �อและได้ทํารายการ
ขายหนว่ยลงทนุแล้วเพื�อให้บริษัทสามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุ และผู้สั�งซื �อจะไมส่ามารถยกเลกิคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุนั �นได้ 
เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
14.3.3. เอทีเอ็ม (ATM)  
บริษัทจดัการจะรับคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นระบบเอทีเอ็ม โดยผู้ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื �อขาย
หนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�บริษัทจดัการระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว  
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ทํารายการสั�งซื �อและบริษัทจดัการได้รับเงินคา่สั�งซื �อ
หนว่ยลงทนุแล้ว เพื�อให้บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิคาํสั�งซื �อ
หนว่ยลงทนุนั �นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
อยา่งไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับเงินคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการทํารายการการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มนั �น 
14.3.4. ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Tele-banking)  
บริษัทจดัการจะรับคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในคาํขอ
ใช้บริการซื �อขายหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�บริษัทจดัการระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว  
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบรูณ์ตอ่เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ทํารายการสั�งซื �อและ
บริษัทจดัการได้รับเงินคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุแล้ว เพื�อให้บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะ
ไมส่ามารถยกเลกิคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุนั �นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
อยา่งไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับเงินคา่สั�งซื �อ
หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการทํารายการการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นระบบ
บริการธนาคารทางโทรศพัท์นั �น  
14.3.5. ไปรษณีย์  
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บริษัทจดัการอาจรับคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�
บริษัทจดัการกําหนด  
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุที�สง่มายงับริษัทจดัการผา่นไปรษณีย์ลงทะเบียนนั �นจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อบริษัทจดัการได้รับเงินคา่สั�งซื �อ
หนว่ยลงทนุแล้ว เพื�อให้บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิคาํสั�งซื �อ
หนว่ยลงทนุนั �นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทั �งนี � บริษัทจดัการจะทํารายการขายหนว่ยลงทนุ
ตามคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุที�ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัทําการถดัจากวนัที�บริษัทจดัการได้รับคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ
และได้รับเงินคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  
ทั �งนี � ก่อนเริ�มให้บริการ บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยจะตดิประกาศที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
14.3.6. อินเทอร์เน็ต (Internet)  
บริษัทจดัการจะรับคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นอินเทอร์เน็ต โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในคาํขอใช้บริการซื �อขาย
หนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�บริษัทจดัการระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว  
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุทางอินเทอร์เน็ตจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ทํารายการสั�งซื �อและบริษัทจดัการได้รับเงินคา่
สั�งซื �อหนว่ยลงทนุแล้ว เพื�อให้บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิคํา
สั�งซื �อหนว่ยลงทนุนั �นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
อยา่งไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของระบบอินเทอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับเงินคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่ว และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการทํารายการการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นอินเทอร์เน็ตนั �น  
14.3.7. โทรสาร  
บริษัทจดัการอาจรับคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุทางโทรสารได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในคาํขอใช้บริการซื �อขายหนว่ย
ลงทนุทางโทรสารและปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�บริษัทจดัการระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว  
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุที�สง่มายงับริษัทจดัการทางโทรสารนั �นจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อบริษัทจดัการได้รับคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุและ
เงินคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุ โดยผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิคํา
สั�งซื �อหนว่ยลงทนุนั �นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
14.3.8. การซื �อหนว่ยลงทนุแบบสมํ�าเสมอ (Saving Plan)  
บริษัทจดัการจะรับคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารหรือโดยวิธีการอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนด
ขึ �นเพื�อซื �อหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิเป็นประจําตามช่วงระยะเวลา (การสั�งซื �อหนว่ยลงทนุแบบสมํ�าเสมอ) ทั �งนี � ตามเงื�อนไข 
วิธีการ และมลูคา่ซื �อหนว่ยลงทนุขั �นตํ�าที�บริษัทจดัการจะกําหนดขึ �นตอ่ไป และบริษัทจดัการจะระบเุงื�อนไขดงักลา่วไว้ในคํา
สั�งซื �อหนว่ยลงทนุแบบสมํ�าเสมอ ผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจสั�งซื �อหนว่ยลงทนุอยา่งสมํ�าเสมอโดยลงนามในคาํขอใช้
บริการได้ที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุแบบสมํ�าเสมอจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อบริษัทจดัการได้รับเงินคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุและได้ทํารายการขาย
หนว่ยลงทนุแล้ว เพื�อให้บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้และผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิ
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุนั �นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
14.3.9. สื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใด  
บริษัทจดัการอาจรับคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในคาํขอใช้
บริการซื �อขายหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�บริษัทจดัการระบไุว้ในคาํขอใช้บริการดงักลา่ว  
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คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุทางสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ทํารายการสั�งซื �อและบริษัทจดัการ
ได้รับเงินคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุแล้ว เพื�อให้บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถ
ยกเลกิคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุนั �นได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
อยา่งไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของสื�ออิเลก็ทรอนิกส์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับเงินคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่ว และไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมม่ีการทํารายการการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์
อื�นใดนั �น  
ทั �งนี � ก่อนเริ�มให้บริการ บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยจะตดิประกาศที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ 
 
14.4. การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุ  
14.4.1. บริษัทจดัการ  
เมื�อผู้สนใจสั�งซื �อกรอกรายละเอียดในคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ ผู้สั�งซื �อต้องชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุเต็มตามจํานวนที�ระบไุว้ใน
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ โดยชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็คธนาคารกสกิรไทย หรือเช็คธนาคารอื�นเฉพาะสาํนกัหกับญัชี
กรุงเทพมหานคร หรือเช็คอื�นใดที�บริษัทจดัการยอมรับ ดราฟต์ ตัsวแลกเงิน คาํสั�งจา่ยเงินหรือวธีิอื�นใดที�บริษัทจดัการ
ยอมรับ โดยในกรณีที�ชําระคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัsวแลกเงิน หรือคําสั�งจ่ายเงิน ผู้สั�งซื �อต้องขดีคร่อมเฉพาะ
สั�งจ่ายเพื�อเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซื �อกองทนุบลจ. กสกิรไทย” ที�บริษัทจดัการได้เปิดไว้กบั บมจ.
ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี �แบงก์  
 
14.4.2. ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
กรณีสั�งซื �อผา่นบมจ. ธนาคารกสกิรไทย ผู้สั�งซื �อต้องชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุเต็มตามจํานวนที�ระบไุว้ในคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ 
โดยชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็คธนาคารกสกิรไทย หรือเช็คธนาคารอื�นเฉพาะสาํนกัหกับญัชีกรุงเทพมหานคร 
ดราฟต์ คาํสั�งจา่ยเงิน หรือวิธีอื�นใดที�ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุยอมรับ โดยในกรณีที�ชําระคา่ซื �อหนว่ย
ลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือคําสั�งจ่ายเงิน ผู้สั�งซื �อต้องขดีคร่อมเฉพาะสั�งจา่ยเพื�อเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม 
“กองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพ”  
กรณีสั�งซื �อผา่นผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุรายอื�น ผู้สั�งซื �อต้องชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุเตม็ตามจํานวนที�
ระบไุว้ในคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ โดยชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็คธนาคารกสกิรไทย หรือเช็คธนาคารอื�นเฉพาะสาํนกั
หกับญัชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต์ คําสั�งจ่ายเงิน หรือวธีิอื�นใด โดยในกรณีที�ชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือ
คําสั�งจ่ายเงิน ผู้สั�งซื �อต้องขดีคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายเพื�อเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซื �อกองทนุบลจ. 
กสกิรไทย” ที�บริษัทจดัการได้เปิดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.
ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี �
แบงก์ 
เมื�อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุอื�นที�มิใช่ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย ได้ทํารายการตาม
คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุแล้ว จะนําเงินที�ผู้ลงทนุชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม 
“กองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพ”  
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14.4.3. เอทีเอ็ม (ATM)  
เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุทํารายการซื �อหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็ม ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากในจํานวนที�ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแตล่ะครั �ง และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีที�บริษัทจดัการกําหนดขึ �น  
 
14.4.4. ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Tele-banking)  
เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุทํารายการซื �อหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินใน
บญัชีเงินฝากในจํานวนที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแตล่ะครั �ง และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีที�
บริษัทจดัการกําหนดขึ �น  
 
14.4.5. ไปรษณีย์  
เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกรายละเอียดในคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุและสง่ให้บริษัทจดัการผา่นไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุต้องชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุเต็มตามจํานวนที�ระบไุว้ในคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัsวแลกเงิน 
คําสั�งจ่ายเงินหรือวิธีอื�นใดที�บริษัทจดัการยอมรับ โดยในกรณีที�ชําระคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัsวแลกเงิน หรือ
คําสั�งจ่ายเงิน ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องขีดคร่อมเฉพาะสั�งจา่ยเพื�อเข้าบญัชีที�บริษัทจดัการกําหนดขึ �น  
 
14.4.6. อินเทอร์เน็ต (Internet)  
เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุทํารายการซื �อหนว่ยลงทนุผา่นอินเทอร์เน็ต ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากในจํานวนเงิน
ที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแตล่ะครั �ง และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีที�บริษัทจดัการกําหนดขึ �น  
 
14.4.7. โทรสาร  
เมื�อผู้สนใจสั�งซื �อกรอกรายละเอียดในคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุและสง่ให้บริษัทจดัการผา่นโทรสาร ผู้สั�งซื �อต้องชําระคา่ซื �อ
หนว่ยลงทนุเต็มตามจํานวนที�ระบไุว้ในคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ โดยชําระเข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื �อ
กองทนุบลจ. กสกิรไทย" ที�บริษัทจดัการได้เปิดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) หรือ
ธนาคารซิตี �แบงก์และสง่หลกัฐานการชําระคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุไปยงับริษัทจดัการพร้อมคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ 
14.4.8. การซื �อหนว่ยลงทนุแบบสมํ�าเสมอ (Saving Plan)  
สาํหรับผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ใช้บริการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุอยา่งสมํ�าเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ธนาคาร
จะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากตามจํานวนที�ผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุแบบ
สมํ�าเสมอ ตามระยะเวลาที�กําหนด และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีที�บริษัทจดัการกําหนดขึ �น  
สาํหรับผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ใช้บริการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุอยา่งสมํ�าเสมอด้วยวิธีการอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดขึ �น
นั �น ผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุเต็มตามจํานวนที�ระบไุว้ในคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุแบบสมํ�าเสมอ
ตามระยะเวลาที�กําหนด โดยชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัsวแลกเงิน คําสั�งจ่ายเงินหรือวิธีอื�นใดที�บริษัท
จดัการยอมรับ โดยในกรณีที�ชําระคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัsวแลกเงิน หรือคาํสั�งจ่ายเงิน ต้องขดีคร่อมเฉพาะ
สั�งจ่ายเพื�อเข้าบญัชีที�บริษัทจดัการกําหนดขึ �น 
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14.4.9. สื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใด 
เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุทํารายการซื �อหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใด ธนาคารหรือผู้ให้บริการจะดําเนินการหกัเงินใน
บญัชีเงินฝากในจํานวนเงินที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแตล่ะครั �ง และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีที�
บริษัทจดัการกําหนดขึ �น  
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะปรับปรุงเปลี�ยนแปลงข้อมลูเกี�ยวกบับญัชีรับชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุตามที�
ระบไุว้ในข้อ 14.4 โดยไมถื่อวา่ปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดง
ข้อมลูที�เป็นปัจจบุนัในหนงัสอืชี �ชวนสว่นสรุปสาระสาํคญัที�จะทําขึ �นในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี  
 
14.5. การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สั�งซื �อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินที�ได้รับชําระหารด้วยราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ 
สิ �นวนัที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้รับชําระเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุเต็มจํานวน  
จํานวนหนว่ยลงทนุที�ได้รับจดัสรรจะคํานวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตําแหนง่และใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลข 4 ตําแหนง่โดยตดั
ทศนิยมตาํแหนง่ที� 5 ทิ �ง  
กรณีที�ผู้สั�งซื �อชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัsวแลกเงิน คําสั�งจ่ายเงิน หรือวธีิอื�นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ย
ลงทนุให้แก่ผู้สั�งซื �อ โดยใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ วนัที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ
ได้รับคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุและรับชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุ รวมถึงได้ทํารายการซื �อหนว่ยลงทนุนั �นแล้ว  
บริษัทจดัการจะเพิ�มจํานวนหนว่ยลงทนุที�ได้รับการจดัสรรแล้วในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุในวนัทําการถดัจาก
วนัทําการขายหนว่ยลงทนุ อยา่งไรก็ตามกรณีที�ผู้สั�งซื �อชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัsวแลกเงิน คาํสั�งจา่ยเงิน 
หรือวิธีอื�นใด สทิธิในหนว่ยลงทนุจะเกิดขึ �นเมื�อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัsวแลกเงิน คาํสั�ง
จ่ายเงินหรือวิธีอื�นใดได้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที�บริษัทจดัการไมส่ามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัsวแลกเงิน คาํสั�ง
จ่ายเงินหรือวิธีอื�นใดได้ไมว่า่จะด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลกิจํานวนหนว่ยลงทนุที�จดัสรรแล้ว 
ในกรณีที�จํานวนเงินที�ระบใุนใบคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจํานวนเงินที�บริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะจดัสรร
หนว่ยลงทนุให้ตามจํานวนเงินที�ได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
ในกรณีที�การสั�งซื �อมีผลให้จํานวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเกินกวา่จํานวนหนว่ยลงทนุที�จดทะเบียนกบัสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุเทา่ที�สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สั�งซื �อตามสดัสว่นจํานวนหนว่ย
ลงทนุที�สั�งซื �อ  
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ในกรณีที�บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การ
จดัสรรในกรณีดงักลา่ว จะทําให้การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหนว่ย
ลงทนุเว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เรื�อง หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัข้อจํากดัการถือหนว่ย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที�ของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่
ชื�อเสยีง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการโดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
14.6. การคืนเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินพร้อมดอกเบี �ย (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้สั�งซื �อ ในกรณีที�ผู้สั�งซื �อไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทั �งหมดหรือ
บางสว่น โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คตามที�ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันบัจากวนัที�
บริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุหรือวนัที�ยตุิโครงการแล้วแตก่รณี 
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14.7. เงื�อนไขการขายหนว่ยลงทนุ  
เมื�อผู้สนใจสั�งซื �อรายใดประสงค์จะซื �อหนว่ยลงทนุตอ่การซื �อในแตล่ะครั �ง ตั �งแต ่30,000,000 บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน) 
ขึ �นไป หรือจํานวนอื�นใดที�จะระบไุว้ในหนงัสอืชี �ชวน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจะต้องรายงานให้บริษัท
จดัการทราบในทนัทีก่อน ซึ�งหากมีการเปลี�ยนแปลงจํานวนที�ระบไุว้ในหนงัสอืชี �ชวนดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุใด ๆ ในกรณีที�บริษัทจดัการ
พิจารณาแล้วเห็นวา่การสั�งซื �อหนว่ยลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรือตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่
ชื�อเสยีงหรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ  
ในการชําระคา่สั�งซื �อหนว่ยลงทนุ หากเป็นกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอื�นที�บริษัทจดัการ
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ เพื�อซื �อหนว่ยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มกีารหกักลบกนัได้  
ในกรณีที�บญัชีกองทนุใดไมม่มีลูคา่คงเหลอืในบญัชี และบญัชีนั �นไมม่ีการตดิตอ่ขอใช้บริการเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 
ปี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะเรียกคืนสมดุบญัชีแสดงสทิธิ ในกรณีที�บริษัทจดัการทําการปิดบญัชีกองทนุไมว่า่ด้วยเหตใุด 
ๆ 
บริษัทจดัการมวีตัถปุระสงค์ที�จะเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที�จะไมเ่สนอขาย
หนว่ยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ที�มีถิ�นฐานอยูใ่น
สหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สนิของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้าง
หุ้นสว่นซึ�งจดัให้มีขึ �นและดาํเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิในการที�จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุให้กบับคุคลดงัที�กลา่วมาข้างต้น 
 
14.8. วนัและเวลาทําการขายหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจะทําการขายหนว่ยลงทนุตั �งแตเ่วลาเริ�มทําการของบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุถึงเวลา 15.30 น. ของทกุวนัทําการซื �อขาย สาํหรับการสั�งซื �อ
หนว่ยลงทนุผา่นโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ที�บริษัทจดัการได้รับหลงัเวลา 15.30 น. และการสั�งซื �อ
หนว่ยลงทนุผา่นอินเทอร์เน็ต และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดที�บริษัทจดัการได้รับหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซื �อขายใด 
บริษัทจดัการจะทํารายการขายหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุนั �นในวนัทําการซื �อขายถดัไป อยา่งไรก็ตาม บริษัท
จดัการอาจขยายเวลาการรับคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต 
และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใด โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ  
สาํหรับการสั�งซื �อหนว่ยลงทนุผา่นไปรษณีย์ บริษัทจดัการจะทํารายการขายหนว่ยลงทนุในวนัทําการซื �อขายแรกถดัจากวนั
ทําการที�บริษัทจดัการได้รับคาํสั�งซื �อและได้รับเงินคา่สั�งซื �อครบถ้วนแล้ว  
บริษัทจดัการจะเริ�มเปิดรับคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุในวนัทําการถดัจากวนัที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิของโครงการเป็นกองทนุรวม  
 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
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15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
 
15.2. เงื�อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

เมื�อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้รับใบคําขอเปิดบญัชีและใบคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุของ
กองทนุที�กรอกรายละเอียดครบถ้วนชดัเจนพร้อมหลกัฐานประกอบตา่งๆ ตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ "เอกสารหลกัฐานในการขอ
เปิดบญัชี" และผู้จองซื �อหรือผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุได้ชําระเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุในนามของบริษัทจดัการจะดําเนินการออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิให้แก่ผู้จองซื �อหรือผู้
สั�งซื �อหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานภายในวนัที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้ทํารายการ
ขายหนว่ยลงทนุแล้ว โดยผู้จองซื �อหรือผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุมีหน้าที�ที�จะมารับสมดุบญัชีแสดงสทิธิด้วยตนเองและจะต้องลง
ลายมือชื�อในบตัรตวัอยา่งลายมอืชื�อและในสมดุบญัชีแสดงสทิธิ 
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื�อผู้จองซื �อหรือผู้สั�งซื �อเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตอ่เมื�อบริษัทจดัการได้รับ
ชําระคา่ซื �อหนว่ยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้จองซื �อหรือผู้สั�งซื �อนั �นได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุจากบริษัทจดัการ
เรียบร้อยแล้ว และให้ถือวา่สมดุบญัชีแสดงสทิธิที�บริษัทจดัการออกให้ในนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ย
ลงทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐานแสดงการซื �อหรือขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ
ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั �งแรกหรือสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที�จะต้องนําสมดุบญัชีแสดงสทิธิไป
ให้นายทะเบียนบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ ณ ที�ทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืน
หนว่ยลงทนุได้ตั �งแตว่นัทําการถดัจากวนัที�บริษัทจดัการขายหรือรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่
นําสมดุบญัชีแสดงสทิธิมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัให้ถือวา่ข้อมลูที�บนัทกึในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุถกูต้องและ
รายการที�ปรากฏในสมดุบญัชีแสดงสทิธิจะถือวา่ถกูต้องได้ตอ่เมื�อข้อมลูตรงกบัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
16. การรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน :  
 
16.1. ช่องทางการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรื�อรับซื �อคนื 
 
รายละเอียดช่องทางการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุเพิ�มเตมิ :  

 
16.2. วิธีการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ :  

- รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ
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รายละเอียดวิธีการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุเพิ�มเติม :  

16.2.1. การรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ 
(1) บริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการจะรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกข้อความในคําสั�งขายคืนหนว่ย
ลงทนุ ระบรุายละเอียดและความจํานงให้ครบถ้วน ชดัเจน แล้วนําคําสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ (ถ้าม)ี ไปยื�นตอ่บริษัทจดัการเพื�อขายคืนหนว่ยลงทนุ  
คําสั�งขายคืนจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อบริษัทจดัการได้รับคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุและได้ทํารายการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุแล้ว ผู้
สั�งขายคืนไมส่ามารถยกเลกิคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
 
(2) ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจะรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้อง
กรอกข้อความในคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ ระบรุายละเอียดและความจํานงให้ครบถ้วนชดัเจน แล้วนําคาํสั�งขายคืนหนว่ย
ลงทนุพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถ้าม)ี ไปยื�นตอ่ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุเพื�อขายคืนหนว่ย
ลงทนุ  
คําสั�งขายคืนจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้รับคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุและได้ทํา
รายการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุแล้ว ผู้สั�งขายคืนไมส่ามารถยกเลกิคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบ
จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
(3) เอทีเอ็ม (ATM)  
บริษัทจดัการอาจรับคาํสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุผา่นเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและวธีิการที�บริษัทจดัการ
กําหนด 
ทั �งนี � ก่อนเริ�มให้บริการ บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยจะตดิประกาศที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
(4) ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Tele-banking)  
บริษัทจดัการอาจรับคาํสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข
และวิธีการที�บริษัทจดัการกําหนด 
ทั �งนี � ก่อนเริ�มให้บริการ บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยจะตดิประกาศที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ 
(5) อินเทอร์เน็ต (Internet)  
บริษัทจดัการอาจรับคาํสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุผา่นอินเทอร์เน็ตได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการที�บริษัท
จดัการกําหนด 
ทั �งนี � ก่อนเริ�มให้บริการ บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยจะตดิประกาศที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ 
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(6) โทรสาร  
บริษัทจดัการอาจเปิดรับคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นโทรสารได้ ในกรณีที�บริษัทจดัการเปิดให้บริการดงักลา่ว ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุสามารถแสดงความจํานงที�จะสง่คาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุไปยงับริษัทจดัการผา่นโทรสาร โดยกรอกแบบฟอร์มระบุ
ความจํานงดงักลา่วพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานที�บริษัทจดัการกําหนด ทั �งนี � ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�แสดงความจํานงที�จะสง่
คําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นโทรสาร ยอมรับและผกูพนัการทํารายการรับซื �อคืนที�บริษัทจดัการดาํเนินการตามคาํสั�งขาย
คืนที�ได้รับทางโทรสารแล้ว  
คําสั�งขายคืนจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อบริษัทจดัการได้รับคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุและได้ทํารายการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุแล้ว ผู้
สั�งขายคืนไมส่ามารถยกเลกิคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
(7) สื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใด  
บริษัทจดัการอาจรับคาํสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการ
ที�บริษัทจดัการกําหนด 
ทั �งนี � ก่อนเริ�มให้บริการ บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยจะตดิประกาศที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
(8) การขายคืนหนว่ยลงทนุแบบสมํ�าเสมอ 
บริษัทจดัการอาจรับคาํสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุแบบสมํ�าเสมอได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�  
1. มีอายคุรบ 55 ปีและถือหนว่ยลงทนุมาไมน้่อยกวา่ 5 ปี หรือ  
2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งทพุพลภาพ  
ที�ต้องการขายคืนหนว่ยลงทนุแบบสมํ�าเสมอเพื�อให้บริษัทจดัการดาํเนินการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามจํานวนและ
กําหนดเวลาที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์ได้ โดยยื�นคาํขอใช้บริการขายหนว่ยลงทนุแบบสมํ�าเสมอได้ที�บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการที�บริษัทจดัการกําหนด  
ทั �งนี � ก่อนเริ�มให้บริการ บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยจะตดิประกาศที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ 
16.2.2. การชําระเงินคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการที�กําหนดไว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะชําระเงินคา่รับซื �อคนืหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ขาย
คืนภายใน 5 วนัทําการนบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัทําการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามวิธีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ในคําขอเปิด
บญัชีกองทนุ  
 
 
 
16.2.3. การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ  
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื�อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ" หรือ "การไมข่าย
หรือไมรั่บซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ" หรือ "การหยดุรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ" บริษัทจดัการ
จะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สั�งขายคืน โดยคาํนวณจากราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ ณ สิ �นวนัที�บริษัทจดัการได้รับคําสั�งขายคืน
หนว่ยลงทนุที�สมบรูณ์  
ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสั�งขายคืนเป็นจํานวนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะคาํนวณจํานวนเงินที�สั�งขายคืนโดยคณู
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จํานวนหนว่ยลงทนุด้วยราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุที�คํานวณได้ ณ สิ �นวนัทําการรับซื �อคืนนั �น  
ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสั�งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจดัการจะคํานวณจํานวนหนว่ยลงทนุที�สั�งขายคืนด้วยราคารับ
ซื �อคืนหนว่ยลงทนุที�คํานวณได้ ณ วนัทําการรับซื �อคืนนั �น ทั �งนี � จํานวนหนว่ยลงทนุที�คาํนวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 
ตําแหนง่ โดยตดัทศนิยมตาํแหนง่ที� 5 ทิ �ง  
คําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้ววา่ผู้สั�งขายคืนมีจํานวนหนว่ย
ลงทนุตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพียงพอกบัจํานวนหนว่ยลงทนุที�สั�งขายคืน  
ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสั�งขายคืนและการขายคืนดงักลา่วเป็นผลให้หนว่ยลงทนุที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือตามทะเบียนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุมจํีานวนตํ�ากวา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั �นตํ�า บริษัทจดัการอาจดาํเนินการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุที�
เหลอือยูท่ั �งหมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั �งนี � ในกรณีที�บริษัทจดัการประสงค์จะเปลี�ยนแปลงมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืใน
บญัชีขั �นตํ�า บริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
ในกรณีที�จํานวนหนว่ยลงทนุที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสั�งขายคืนเกินกวา่จํานวนหนว่ยลงทนุทั �งหมดที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีอยูต่าม
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทั �งหมดตามจํานวนเทา่ที�
ปรากฏอยูต่ามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุที�สมบรูณ์ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขข้างต้น
เทา่ที�บริษัทจดัการสามารถรับซื �อได้จากจํานวนเงินสดของกองทนุให้แกผู่้สั�งขายคืน  
บริษัทจดัการจะยกเลกิจํานวนหนว่ยลงทนุที�รับซื �อคืนในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซื �อคืน
นั �น  
 
16.3. ระยะเวลาในการรับซื �อคืน :  
 
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื �อคืนเพิ�มเตมิ :  

บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจะรับคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตั �งแต่
เวลาเริ�มทําการของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจนถึงเวลา 14.30 น. ของทกุวนัทําการ
ซื �อขาย สาํหรับการสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ที�บริษัทจดัการได้รับหลงั
เวลา 14.30 น. และการสั�งขายคนืหนว่ยลงทนุผา่นอินเทอร์เน็ต และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใดที�บริษัทจดัการได้รับหลงัเวลา 
14.30 น. ของวนัทําการซื �อขายใด บริษัทจดัการจะทํารายการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุนั �นในวนั
ทําการซื �อขายถดัไป อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจขยายเวลาการรับคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นโทรสาร เอทีเอ็ม 
ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์อื�นใด โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ  
 
16.4. การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ�มเตมิ :  

 
รายละเอียดการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุเพิ�มเติม :  
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17. การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน :  
 
ช่องทางการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 
- ATM 
- Internet 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรื�อรับซื �อคนื 
- Tele-bank 
 
รายละเอียดการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเพิ�มเติม :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะหยดุรับคําสั�งสบัเปลี�ยน
หนว่ยลงทนุเป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที�บริษัทพิจารณาเห็นวา่การหยดุรับคําสั�งสบัเปลี�ยนดงักลา่วจะเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่กองทนุและผู้ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยปิดประกาศที�
สาํนกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
17.1. วิธีการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ  
17.1.1. การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ  
(1) บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุระบจํุานวน
เงินหรือจํานวนหนว่ยลงทนุที�ต้องการสบัเปลี�ยน บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจะสง่มอบ
หลกัฐานการรับคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 
(2) สื�ออิเลก็ทรอนิกส์  
บริษัทจดัการอาจรับคาํสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ได้ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องลงนามในคาํขอใช้
บริการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�บริษัทจดัการระบไุว้ในคําขอใช้บริการ
ดงักลา่ว  
อยา่งไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของระบบสื�ออิเลก็ทรอนิกส์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ย
ลงทนุดงักลา่วได้ ให้ถือวา่ยงัไมม่กีารทํารายการการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์นั �น 
บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ตกลงใช้บริการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุทางสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ ยอมรับและผกูพนัตาม
เงื�อนไขและวิธีการที�กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเปลี�ยนแปลงตอ่ไปในภายหน้าซึ�งรวมถงึการ
ยอมรับความเสี�ยงใด ๆ ที�อาจเกิดขึ �นอนัเนื�องมาจากความขดัข้องของระบบ  
ทั �งนี � ก่อนเริ�มให้บริการ บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยจะตดิประกาศที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ 
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17.1.2. การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการกบักองทนุรวม
เพื�อการเลี �ยงชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื�น  
(1) กรณีสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุออกจากบริษัทจดัการ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มคีวามประสงค์จะสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุนี �ไปยงักองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพที�อยูภ่ายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการอื�นสามารถทําได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุโดยระบจํุานวนเงินที�
ต้องการ หรือระบจํุานวนหนว่ยลงทนุในกรณีที�ต้องการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุทั �งหมด พร้อมทั �งสมดุบญัชีแสดงสทิธิใน
หนว่ยลงทนุและเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพื�อประกอบการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุแล้วนําไปยื�นตอ่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุซึ�งจะสง่มอบหลกัฐานการรับคาํสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  
บริษัทจดัการจะชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุสาํหรับการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุในกรณีดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมเพื�อการ
เลี �ยงชีพที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะซื �อหนว่ยลงทนุ หรือบริษัทจดัการที�รับผิดชอบดําเนินการกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพ
ดงักลา่วตามที�ระบไุว้ในคาํขอสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัที�บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้รับคาํสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุที�สมบรูณ์แล้วดงักลา่ว  
(2) กรณีสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเข้าบริษัทจดัการ  
ผู้สนใจสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเข้าบริษัทจดัการสามารถขอรับหนงัสอืชี �ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ เอกสารการเปิดบญัชี
กองทนุ ใบคาํสั�งซื �อเพื�อการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพ ที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัและเวลาทําการ และแสดงความจํานงในการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเข้าบริษัทจดัการได้
ด้วยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ใน
ใบคําสั�งซื �อเพื�อการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพ  
สาํหรับผู้ลงทนุที�ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุโดยกรอกรายละเอียดและข้อความตา่ง ๆ ในคาํขอเปิด
บญัชีกองทนุพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทนุ  
17.1.3. การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการกบักองทนุ
สาํรองเลี �ยงชีพ  
บริษัทจดัการอาจจดัให้มกีารสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการกบักองทนุสาํรองเลี �ยงชีพซึ�งผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสมาชิกอยูไ่ด้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการตามที�กฎหมาย 
ก.ล.ต. และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด  
17.2. วนัและเวลาในการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ  
กรณีสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุออกจากกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุที�บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัทําการซื �อขาย ตามระยะเวลาในการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ สาํหรับ
การสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ที�บริษัทจดัการได้รับหลงัระยะเวลาในการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุของวนั
ทําการซื �อขายใด บริษัทจดัการจะไมทํ่ารายการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุตามคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุนั �น  
กรณีสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัทําการซื �อขาย ตามระยะเวลาในการขายหนว่ยลงทนุ สาํหรับการสั�งสบัเปลี�ยน
หนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ที�บริษัทจดัการได้รับหลงัระยะเวลาขายหนว่ยลงทนุของวนัทําการซื �อขายใด บริษัท
จดัการจะทํารายการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุตามคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุในวนัทําการซื �อขายถดัไป  
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กรณีการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุจากกองทนุอื�น บริษัทจดัการจะถือวา่วนัที�บริษัทจดัการได้รับคําสั�งซื �อเพื�อการ
สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเป็นวนัที�คาํสั�งซื �อเพื�อการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุมีผลสมบรูณ์  
17.3. ราคาขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุกรณีสบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี �เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ กรณี
สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ  
17.3.1. การกําหนดราคารับซื �อคนืกรณีเป็นกองทนุต้นทาง  
จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุที�ใช้คํานวณราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ ณ สิ �นวนัทําการซื �อขายที�บริษัทจดัการหรือตวัแทนได้รับ
คําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการหรือตวัแทนได้ทํารายการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุแล้ว หกัด้วยคา่ธรรมเนียม
และคา่ใช้จา่ยในการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ  
17.3.2. การกําหนดราคาขายหนว่ยลงทนุกรณีเป็นกองทนุปลายทาง บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี �  
(1) กรณีกองทนุต้นทางและกองทนุปลายทางเป็นกองทนุที�อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ และมีเลขที�บญัชีกองทนุ
เดียวกนั บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง ณ สิ �นวนัทําการซื �อขายที�บริษัทจดัการหรือตวัแทน
ได้รับคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการหรือตวัแทนได้ทํารายการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุแล้ว  
(2) กรณีกองทนุต้นทางและกองทนุปลายทางเป็นกองทนุที�อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ แตม่ีเลขที�บญัชีกองทนุ
ตา่งกนั บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง ณ สิ �นวนัทําการซื �อขายที�บริษัทจดัการได้รับเงินจาก
กองทนุต้นทาง แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจเปลี�ยนแปลงวิธีการกําหนดราคาขายหนว่ยลงทนุให้เป็นไปตามข้อ 
17.3.2 (1) ได้โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ ทั �งนี � บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางหนงัสอืพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า 
(3) กรณีกองทนุต้นทางเป็นกองทนุที�อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอื�น บริษัทจดัการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุปลายทาง ณ สิ �นวนัทําการซื �อขายที�บริษัทจดัการได้รับเงินจากกองทนุต้นทาง  
17.4. เงื�อนไขการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ  
ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการและการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่วเป็นผลให้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางมมีลูคา่ตํ�ากวา่มลูคา่
หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขั �นตํ�า บริษัทจดัการอาจดาํเนินการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุที�เหลอือยูข่องผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงั
กองทนุปลายทางทั �งหมด  
ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจํุานวนหนว่ยลงทนุหรือจํานวนเงินที�ต้องการสบัเปลี�ยนมากกวา่จํานวนหนว่ยลงทนุหรือ
มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัท
จดัการจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุทั �งหมดเทา่ที�ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
คําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์เมื�อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้ทํารายการ
สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุและได้รับคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุแล้ว และผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิ
รายการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
ในกรณีข้อมลูในใบคาํสั�งซื �อเพื�อการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพกบัข้อมลูที�กองทนุต้นทางแจ้ง
บริษัทจดัการไมต่รงกนั ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอนญุาตให้บริษัทจดัการมีอํานาจเต็มในการตดัสนิใจดําเนินการตามที�เห็นสมควร
แทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
ทั �งนี � บริษัทจดัการจะชําระเงินคา่เงินขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางให้กองทนุปลายทางภายใน 5 วนัทําการนบัแต่
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วนัถดัจากวนัทํารายการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที�วนัชําระเงินคา่เงินขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ
ต้นทางตรงกบัวนัหยดุทําการซื �อขายของกองทนุปลายทาง บริษัทจดัการจะทํารายการซื �อหนว่ยลงทนุของกองทนุ
ปลายทางในวนัทําการซื �อขายถดัไป ซึ�งอาจเกินกวา่ 5 วนัทําการนบัจากวนัทํารายการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุได้ 
17.5. สทิธิในหนว่ยลงทนุ 
สทิธิในหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุกองทนุปลายทางจะเกิดขึ �นเมื�อกองทนุปลายทางได้รับชําระเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุ
จากกองทนุต้นทางแล้วเทา่นั �น 
 
18. การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะเลื�อนกําหนดชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มคีําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุไว้
แล้วได้ เฉพาะในกรณีที�กําหนดไว้ในโครงการ ซึ�งต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี �  
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื�อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที�เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี � โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ  
(ข) มีเหตทีุ�ทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที�ลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตดุงักลา่ว
อยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  
(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาที�บริษัทจดัการพบวา่ ราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ
ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การเลื�อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้างต้น บริษัทจดัการจะปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �  
(1) เลื�อนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กิน 10 วนัทําการนบัแตว่นัที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมคีําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุนั �น เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  
(2) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื�อนกําหนดการชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ถือหนว่ยลงทนุรายอื�นและผู้ลงทนุทั�วไปให้ทราบเรื�องดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3) แจ้งการเลื�อนกําหนดชําระคา่ขายคืน พร้อมทั �งจดัสง่รายงานที�แสดงเหตผุลของการเลื�อน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ตอ่สาํนกังานโดยพลนั 
ทั �งนี � บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  
(4) ในระหวา่งการเลื�อนกําหนดชําระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัท
จดัการจะรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุนั �น โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามลาํดบัวนัที�สง่คาํสั�งขายคืนก่อนหลงั  
 
19. การไม่ขาย ไม่รับซื 5อคืน หรือไม่รับสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งซื 5อหรือคาํสั�งขายคนืหน่วยลงทุน :  

1. บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซื �อคืน หรือไมรั่บสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื �อ คาํสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยน
หนว่ยลงทนุที�ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสั�งซื �อ คาํสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีที�ปรากฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี �  
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซื �อขายได้ตามปกต ิ 
(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื�อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี � โดยได้รับความเห็นชอบของ
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ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตจํุาเป็นอื�นใดเพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ ทั �งนี � การไมข่ายหรือไมรั่บซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามคาํสั�งที�
รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคืนหรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําได้ไม่
เกิน 1 วนัทําการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังาน  
(3) กองทนุได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี �เกิดขึ �น ซึ�งก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
กองทนุรวมอยา่งมนียัสาํคญั  
(ก) ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดทําการซื �อขายได้ตามปกติ ทั �งนี � เฉพาะในกรณีที�กองทนุ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที�ซื �อขายในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์แหง่นั �นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุารณ์ที�ทําให้ไมส่ามารถแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และทําให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทีุ�ทําให้กองทนุไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที�ลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตดุงักลา่วอยู่
เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
(4) เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามคาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุที�รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เนื�องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี �  
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนั �น ๆ มีสว่นเกี�ยวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี �  
1. การกระทําที�เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระทําที�เป็นการปฏิบตัิตามคําสั�งเกี�ยวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้าได้ในสาระสาํคญั  
2. เมื�อปรากฏเหตขุ้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซื �อคืนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับคําสั�งซื �อหรือคําสั�ง
ขายคืนหรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี �  
(1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีคาํสั�งซื �อหรือคาํสั�งขายคืนหรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไมข่ายหรือไม่
รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น บริษัทจดัการจะเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุรายอื�นและผู้ลงทนุทั�วไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  
(2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซื �อคืนหนว่ยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ย
ลงทนุพร้อมทั �งแสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนั �น  
ให้สาํนกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีที�บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซื �อคืนหนว่ยลงทนุหรือหยดุรับคําสั�งซื �อหรือคาํสั�งขายคนืหรือคําสั�งสบัเปลี�ยน
หนว่ยลงทนุตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น เกิน 1 วนัทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี � ก่อนการเปิดรับคําสั�ง
ซื �อหรือคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทํา
การสดุท้ายก่อนวนัรายงานนั �นให้สาํนกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสั�งซื �อหรือคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ  
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(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีคาํสั�งซื �อหรือคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื �อคืนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื�นและผู้ลงทนุทั�วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคืนหนว่ย
ลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีที�บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซื �อคืน หรือไมรั่บสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื �อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยน
หนว่ยลงทนุที�ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสั�งซื �อ คาํสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุ
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุก็ได้  
 
20. การหยุดขายหรือรับซื 5อคนืหน่วยลงทุน :  

20. การหยดุขายหรือรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ :  
 
เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จดัการหยดุรับคาํสั�งซื �อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชั�วคราวตามระยะเวลาที�
เห็นสมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัทําการตดิตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสั�งซื �อ คําสั�งขายคืน หรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

 
21. การชาํระค่ารับซื 5อคืน สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงนิ :  

21. การชําระคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงิน:  
 
กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื�นแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขั �นตอนการดําเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานก่อน 
และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั �นตอนที�กําหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

 
22. สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 5อคนื 
(ถ้ามี) ตัวแทน (ถ้ามี) และที�ปรึกษา (ถ้ามี) :  
 
22.1. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  

22.1 สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
22.1.1. สทิธิของบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการมีสทิธิดงันี �  
(1) รับคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ คา่ธรรมเนียมการรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี คา่ธรรมเนียม ในการจดัการ
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กองทนุและคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย และหรือ เงินตอบแทนอื�นใด ตามอตัราที�กําหนดไว้ในหวัข้อ "คา่ธรรมเนียมและ
คา่ใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม"  
(2) ปฏิเสธการจองซื �อหรือสั�งซื �อ หรือสั�งขาย หรือหยดุรับคาํสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคืน หรือคาํสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุตามที�
ระบไุว้ในโครงการ  
(3) ปิดบญัชีกองทนุที�ไมม่ีมลูคา่คงเหลอืและไมม่กีารตดิตอ่ขอใช้บริการเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี  
(4) เลื�อนกําหนดการชําระคืนเงินคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามที�ระบไุว้ในโครงการ  
(5) รับชําระหนี �เพื�อกองทนุด้วยทรัพย์สนิอื�นแทนการชําระหนี �ด้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี �ตามที�ระบไุว้ในโครงการ  
(6) ชําระคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงิน ตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ “การชําระคา่รับซื �อคืน
หนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงิน”  
(7) รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกรณีที�มลูคา่คงเหลอืในบญัชีกองทนุตํ�ากวา่มลูคา่ขั �นตํ�าที�บริษัทจดัการ
กําหนด  
(8) สทิธิอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนด  
22.1.2. หน้าที�และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการมีหน้าที�และความรับผิดชอบดงันี �  
(1) การจดัตั �ง เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมและจดทะเบียนกองทนุ  
(ก) ยื�นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึ�งเป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
(ข) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุเปิดตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
คา่ธรรมเนียมตามอตัราที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที�หลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  
(ค) ดําเนินการเพิ�มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการที�กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กําหนด  
(ง) แจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมจํานวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยแล้วทั �งหมด ณ วนัทําการสดุท้ายของเดือน ให้แก่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดือนภายในวนัที� 20 ของเดือนถดัไป 
(จ) แจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมข้อมลูที�ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ�มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ�มเติม
จํานวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของกองทนุให้แก่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 
วนัทําการนบัแตว่นัที�ได้แก้ไขเพิ�มเติมนั �น  
(ฉ) เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือ วธีิจดัการกองทนุภายใต้หวัข้อ "วธีิการแก้ไขโครงการ
จดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวธีิการจดัการ"  
(ช) จดัทําหนงัสอืชี �ชวนใหมท่กุรอบปีบญัชีเพื�อแสดงข้อมลูเกี�ยวกบักองทนุ ณ วนัสิ �นปีบญัชี และสง่ให้แก่สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิ �นปีบญัชีนั �น  
(ซ) ประกาศข้อมลู รายละเอียด การดาํเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวกบักองทนุตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด  
(ฌ) ดําเนินการเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” และ “การดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื�อเลกิ
โครงการจดัการกองทนุรวม”  
(ญ) จดัให้มีการชําระบญัชีตามหวัข้อ "การชําระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉลี�ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื�อเลกิ
โครงการ"  
(2) การบริหารกองทนุ  
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(ก) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที�ระบไุว้ในโครงการที�ได้รับอนมุตั ิตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
(ข) นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื�น และซื �อ ขาย ซื �อลด ขายลด ไถ่ถอน 
จําหนา่ย สั�งโอน รับโอน เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมหลกัทรัพย์ หรือ ฝาก ถอน ทรัพย์สนิที�ลงทนุไว้นั �นตามที�บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยลงทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และนโยบายการลงทนุของโครงการที�ได้รับ
อนมุตัิ ทั �งนี � โดยคาํนงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั  
(ค) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 
(ง) สั�งผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนา่ย จ่ายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาคา่หลกัทรัพย์  
(จ) จดัให้มีการรับและจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย หรือเงินตอบแทนอื�นใดจากและให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากผู้
สั�งซื �อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม"  
(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทนุสาํหรับคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที�เรียก
เก็บจากกองทนุรวม"  
(ช) กําหนดราคาที�เป็นธรรมของหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิของกองทนุ ด้วยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เพื�อใช้ใน
การคาํนวณทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ในกรณีที�บริษัทจดัการสามารถแสดงให้เห็นได้วา่วิธีการคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะที�คาํนวณ
มลูคา่  
(ซ) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการที�กองทนุถือหุ้นหรือหลกัทรัพย์อยูเ่ทา่ที�จําเป็น เพื�อรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
(ฌ) ดแูล ติดตาม รักษาสทิธิของกองทนุ ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดี หรือฟ้องร้องเรียกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหาย 
ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการดาํเนินการตามข้อ “การรับชําระหนี �ด้วยทรัพย์สนิอื�น”  
(3) การจดัทําบญัชีและการรายงาน  
(ก) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุไว้โดยถกูต้องครบถ้วน  
(ข) จดัทํารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนัและจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในทกุสิ �นวนัทําการนั �น  
(ค) จดัทํารายงานการซื �อขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นเพื�อการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายในทกุสิ �นวนัทําการนั �น  
(ง) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ "วิธีการคาํนวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อ
คืนหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการเมื�อราคาขายหนว่ยลงทนุหรือราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง"  
(จ) ดําเนินการแก้ไขราคาขาย และราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ และจดัทํารายงานตามหวัข้อ “หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีที�มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง” 
(ฉ) จดัทําและจดัสง่รายงานตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
(4) การขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุและงานทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
(ก) จดัให้มีคาํสั�งจองซื �อหนว่ยลงทนุ คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ หรือคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุซึ�งมีลกัษณะเป็นไปตามที�



กองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพ  45 
 

 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
(ข) ขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามวิธีการที�ระบใุนโครงการและหนงัสอืชี �ชวน  
(ค) จดัสรรหนว่ยลงทนุตามวิธีการที�กําหนดในข้อ "การจดัสรรหนว่ยลงทนุ" และ "การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สั�งขายคืนหนว่ย
ลงทนุ"  
(ง) ดําเนินการจดัสรรจํานวนหนว่ยลงทนุของกองทนุที�จะรับซื �อคืนจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสว่นตามหวัข้อ “การเลื�อน
กําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” หรือ “การไมข่ายหรือไมรั่บซื �อคนืหนว่ยลงทนุตามคาํสั�ง
ซื �อหรือคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ” หรือ “การชําระคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงิน”  
(จ) ดําเนินการยกเลกิจํานวนหนว่ยลงทนุที�รับซื �อคืนซึ�งได้รับการจดัสรรแล้วในวนัทําการถดัจากวนัที�บริษัทจดัการทําการ
ซื �อขายหนว่ยลงทนุจํานวนนั �น  
(ฉ) ดําเนินการชดเชยราคาตามหวัข้อ "หลกัเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที�ราคาขายหนว่ยลงทนุหรือราคารับซื �อคืน
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ช) จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ�งสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(ซ) เปิดบญัชีกองทนุและออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สั�งซื �อหนว่ยลงทนุ  
(ฌ) ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มิได้ทําการซื �อขายและไมม่ีหนว่ยลงทนุคงเหลอือยูใ่นบญัชีกองทนุตามที�ระบุ
เงื�อนไขไว้ในหวัข้อ "วิธีการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ"  
(ญ) จดัให้มีรายงานข้อมลูของกองทนุตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีที�จะดาํเนินการตามข้อ “การเลื�อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืน
หนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” หรือข้อ “การชําระคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงิน”  
(5) การแตง่ตั �งบคุคลอื�น  
(ก) แตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ซึ�งมีคณุสมบตัติามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและ
แตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์อื�นตามเงื�อนไขในการเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ในหวัข้อ "เงื�อนไขการเปลี�ยนตวั
ผู้ดแูลผลประโยชน์" ทั �งนี � โดยได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
(ข) แตง่ตั �งผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  
(ค) แตง่ตั �งผู้สอบบญัชีทรัพย์สนิที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ด้วยการให้
ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  
(ง) แตง่ตั �งผู้ ชําระบญัชีของกองทนุ เมื�อยตุิหรือเลกิกองทนุ ทั �งนี �โดยความเห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(จ) แตง่ตั �งหรือดาํเนินการเป็นนายทะเบียนตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร  
(ฉ) แตง่ตั �งและถอดถอนที�ปรึกษา (ถ้าม)ี ที�ทําหน้าที�เป็นที�ปรึกษาของบริษัทจดัการตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในโครงการ  
(6) การดาํเนินการอื�น ๆ  
(ก) กระทํานิตกิรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึ�งบริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  
(ข) ปฏิบตัิการอื�นๆ เพื�อให้บรรลซุึ�งวตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใต้
ขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั �งที�มี
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อยูใ่นปัจจบุนัและที�แก้ไขเพิ�มเตมิในอนาคต 
(ค) สทิธิอื�นใดตามที�กฎหมายกําหนด 
 
22.2. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

22.2. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
22.2.1. สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากกองทนุสาํหรับการทําหน้าที�เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์  
(2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
22.2.2. หน้าที�และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
(1) หน้าที�โดยทั�วไป  
(ก) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ และข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั �งในปัจจบุนัและที�จะแก้ไขเพิ�มเติมในอนาคตโดย
เคร่งครัด  
(ข) รับรองความถกูต้องในการคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ
และราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุที�บริษัทจดัการได้คาํนวณไว้แล้วตามที�กําหนดไว้ในหวัข้อ "วิธีคํานวณ การกําหนดเวลาใน
การคาํนวณ และประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ" 
ของโครงการ  
(ค) ให้ความเห็นชอบราคาที�เป็นธรรมของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุ ในกรณีที�บริษัทจดัการแสดงให้เห็นวา่การ
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามที�กําหนดไว้ในกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไมเ่หมาะสมกบั
สภาวะการณ์ในขณะที�คํานวณมลูคา่  
(ง) รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัข้อ “หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีที�ราคาขายหนว่ยลงทนุหรือราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง”  
(จ) ชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุและหรือชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิอื�นของกองทนุเป็นยอดรวมให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุโดยผา่นบริษัทจดัการตามคําสั�งของบริษัทจดัการ  
(ฉ) จ่ายเงินเฉลี�ยคืนให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามคาํสั�งของผู้ ชําระบญัชี  
(ช) รับเงินคา่ขายหนว่ยลงทนุจากบริษัทจดัการเพื�อเข้าบญัชีของกองทนุ  
(ซ) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคําสั�ง หรือข้อบงัคบัอื�นใดที�ออก
ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ฌ) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดใีห้บริษัทจดัการปฏิบตัติามหน้าที�ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สนิไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบริษัทจดัการ ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทั �งปวงหรือเมื�อได้รับคาํสั�งจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
(ญ) ให้ความเห็นชอบในกรณีที�บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหวัข้อ “การเลื�อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ย
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ลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” หรือข้อ “การไมข่ายหรือไมรั่บซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามคาํสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุที�
ได้รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสั�งซื �อหรือคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ” หรือ “การรับชําระหนี �เพื�อกองทนุรวมด้วยทรัพย์สนิ
อื�น”  
(ฎ) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่การชําระบญัชีกองทนุจะเสร็จสิ �นดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบตัิตาม
มาตรา 130 แหง่กฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที�ผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แหง่กฎหมาย 
ก.ล.ต. ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายงานให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
(ฏ) ดําเนินการรับและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุในเวลาที�กําหนดตามคําสั�งของบริษัทจดัการโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
จะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆที�เกิดขึ �นในกรณีที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมส่ามารถดําเนินการรับหรือจ่ายเงินได้
ทนัเวลา  
(ฐ) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องอนญุาตให้บริษัทจดัการหรือผู้ตรวจสอบบญัชีของกองทนุทําการตรวจสอบบญัชีหลกัทรัพย์ 
บญัชีของกองทนุ และเอกสารหลกัฐานอื�นของกองทนุได้ภายในเวลาทําการปรกติของผู้ดแูลผลประโยชน์  
(ฑ) ในกรณีที�ผู้สอบบญัชีของกองทนุ หรือผู้สอบบญัชีของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือผู้สอบบญัชีอิสระ หรือผู้ ชําระบญัชีของ
กองทนุ หรือหนว่ยงานผู้มีอํานาจควบคมุผู้ดแูลผลประโยชน์ ขอคําชี �แจงไมว่า่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม
เกี�ยวกบัการกระทําการใดๆที�มีผลกระทบตอ่บญัชีหลกัทรัพย์ หรือบญัชีของกองทนุ หรือเรื�องอื�นใดเกี�ยวกบักองทนุ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะต้องทํารายงานเกี�ยวกบัคาํขอดงักลา่วพร้อมรายงานขั �นตอน
การปฏิบตัิที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้กระทําไปแล้ว หรือที�จะกระทําตอ่ไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไมช่กัช้า  
(ฒ) ดําเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการขออนญุาตนําเงินตราเข้าออกประเทศตามคําสั�งของบริษัทจดัการ โดยจะต้อง
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัวา่ด้วยการปริวรรตเงินตรา  
(ณ) ดําเนินการชําระราคาหลกัทรัพย์ของหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศโดยตรงหรือผา่นทางผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  
(ด) รับชําระเงินจากการขายหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศและผลประโยชน์ของกองทนุ อาทิ เงินปันผลและดอกเบี �ยจาก
หลกัทรัพย์ในตา่งประเทศผา่นทางผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และดําเนินการสง่เงินกลบัมายงัประเทศไทยตามคําสั�ง
ของบริษัทจดัการ รวมทั �งคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิที�ไปลงทนุในตา่งประเทศเป็นเงินตา่งประเทศและแปลงเป็นเงินบาทเพื�อ
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
(ต) นําสง่ภาษีที�เกี�ยวเนื�องจากการลงทนุในตา่งประเทศ  
(ถ) หน้าที�อื�นใดตามที�กฎหมายเกี�ยวกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด โดยปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั �งที�มีอยูใ่นปัจจบุนัและที�แก้ไขเพิ�มเตมิในอนาคต  
(2) หน้าที�ในการรับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ  
(ก) รับฝาก ดแูล เก็บรักษา และบนัทกึทรัพย์สนิของกองทนุโดยแยกทรัพย์สนิของกองทนุออกจากทรัพย์สนิของผู้ดแูล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิของบคุคลอื�นใดที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ดแูลรักษาอยูจ่นกวา่จะเลกิกองทนุพร้อมทั �งดแูลให้การ
เบิกจา่ยทรัพย์สนิของกองทนุเป็นไปตามที�ระบไุว้ในโครงการและในหนงัสอืชี �ชวนของกองทนุ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้
อยา่งปลอดภยัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์ ที�บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และที�ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะอนญุาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื�นทั �งนี � หากมกีารเปลี�ยนแปลงสถานที�เก็บรักษาทรัพย์สนิต้องได้รับ
ความยินยอมจากบริษัทจดัการ  
(ข) จดทะเบียนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที�ได้รับมอบมาและจําเป็นต้องทําการจดทะเบียนตอ่นายทะเบียน หรือบริษัทผู้ออก
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หลกัทรัพย์นั �น  
(ค) จดัให้มีการตรวจสอบทรัพย์สนิของกองทนุและสถานที�เก็บรักษาโดยจะต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบและต้องยินยอม
ให้ตวัแทนของบริษัทจดัการเข้าร่วมในการตรวจสอบดงักลา่วด้วย  
(ง) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุที�รับฝากไว้ รวมทั �งจดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ
ของกองทนุ  
(จ) ดแูล ทวงถาม ตดิตามทรัพย์สนิหรือรักษาสทิธิในทรัพย์สนิของกองทนุเพื�อผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การ
รับเงินปันผล การรับดอกเบี �ยและหรือหนว่ยลงทนุและสทิธิประโยชน์อื�นใดที�กองทนุพงึจะได้รับ รวมทั �งดําเนินการรับหรือ
จ่ายเงินตามสทิธินั �น ๆ รวมทั �งแจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีที�มีความจําเป็นที�ต้องป้องกนัการเสยีสทิธิที�มีอยูห่รือ
เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์นั �น ๆ 
(ฉ) จดัให้มีผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ  
(3) สง่มอบ รับมอบหลกัทรัพย์  
(ก) สง่มอบ รับมอบ จองซื �อตามสทิธิ จําหนา่ยจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิตลอดจนชําระและรับชําระราคา
หลกัทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สนิก่อนดาํเนินการ  
(ข) สง่มอบและรับมอบทรัพย์สนิของกองทนุผา่นผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศตามคาํสั�งของบริษัทจดัการ 
(ค) ติดตามดแูลให้ผู้ รับฝากทรัพย์สนิหรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศรับมอบ สง่มอบทรัพย์สนิของกองทนุตาม
คําสั�งบริษัทจดัการ  
(4) การรายงาน  
(ก) รายงานตอ่บริษัทจดัการเกี�ยวกบัเรื�องดงันี �  
1 รายงานฐานะการลงทนุเป็นรายวนั  
2 รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลอื ณ สิ �นวนัทําการขายหรือรับซื �อ
คืน และคํานวณดอกเบี �ยค้างรับ  
3 รายงานเกี�ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์และตามสถานภาพของหลกัทรัพย์พร้อมคํานวณ
ดอกเบี �ยค้างรับ (ถ้าม)ี เป็นรายวนั  
4 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี �ซื �อหลกัทรัพย์และลกูหนี �คา่ขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั  
5 รายงานเกี�ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  
6 รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทนุทกุครั �งที�มีรายการเงินปันผลค้างรับเกิดขึ �น  
7 รายงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบับญัชีหลกัทรัพย์และบญัชีเงินสดตามที�บริษัทจดัการร้องขอ  
8 รายงานข้อร้องขอของบริษัทจดัการซึ�งยงัไมไ่ด้รับคําชี �แจงทกุสิ �นเดือน  
(ข) รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที�บริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความ
เสยีหายตอ่กองทนุหรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที�ตามมาตรา 125 แหง่กฎหมาย ก.ล.ต. ทั �งนี � ภายใน 5 วนันบัแตว่นัที�ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  
(ค) รายงานข้อมลูทรัพย์สนิของกองทนุทั �งจํานวนและมลูคา่ของทรัพย์สนิในตา่งประเทศ 
(5) ความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายที�เกิดขึ �นแก่กองทนุหรือบริษัทจดัการในกรณีที�ความเสยีหายดงักลา่วเกิด
จากความประมาทเลนิเลอ่ หรือกระทําผิดโดยจงใจหรือการไมป่ฏิบตัิตามที�ได้ตกลงไว้กบับริษัทจดัการ  
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22.3. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืน :  

22.3.1. สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมสาํหรับการทําหน้าที�เป็นผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามสญัญาทางธุรกิจเกี�ยวกบั
การขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดของบริษัทจดัการ 
(2) บอกเลกิสญัญาทางธุรกิจเกี�ยวกบัการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดของบริษัทจดัการกบัผู้สนบั
สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
22.3.2. หน้าที�และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
(1) จดัให้มีสถานที�สาํหรับจดัวางเอกสารเผยแพร่ข้อมลูตา่ง ๆ ของกองทนุ ณ สาํนกังานใหญ่และสาขา (ถ้าม)ี รวมทั �ง
ดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ ราคารับซื �อคืนหนว่ย
ลงทนุ รวมทั �งข้อมลูและเอกสารอนัจําเป็น 
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนงัสอืชี �ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ หนงัสอืชี �ชวนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญัที�ผู้ลงทนุควรทราบ คูม่ือผู้
ลงทนุ คําขอเปิดบญัชีกองทนุ คําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ คําสั�งขายหนว่ยลงทนุ คําขอใช้บริการซื �อขายหนว่ยลงทนุผา่นสื�อ
อิเลก็ทรอนิกส์ คําขอใช้บริการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบักองทนุ
ที�จําหนา่ย หรือเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบักองทนุ ให้แก่ผู้สนใจจะลงทนุ ตามที�บริษัทจดัการได้จดัเตรียมให้ 
(3) ในกรณีที�ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุประสงค์จะจดัทําหรือใช้เอกสารใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบับริษัท
จดัการ หรือกองทนุ ซึ�งบริษัทคูส่ญัญาหรือบคุคลอื�นใดเป็นผู้จดัทําขึ �น ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในความเสยีหายที�เกิดขึ �นเนื�องจากเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่วนั �นเองทั �งสิ �น 
(4) ในกรณีที�ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุทําหน้าที�เป็นตวัแทนของผู้ลงทนุจะต้องทําสญัญากบัผู้ลงทนุที�
ครอบคลมุขอบเขตการให้บริการ สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทนายหน้า และต้องไมม่ข้ีอความที�ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าจากการกระทําหรือละเว้นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ของผู้สนบัสนนุการขายและ
รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุหรือพนกังานของผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ รวมถงึการเปิดเผยให้ผู้ลงทนุทราบใน
กรณีที�ปฏิบตัิแตกตา่งจากการซื �อกบับริษัทจดัการโดยตรง  
(5) กรณีที�ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุซื �อขายหนว่ยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (Omnibus 
Account) ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุมีหน้าที�ปฏิบตัิ ดงันี � 
(ก) มีระบบในการปฏิบตัิงานที�ทําให้มั�นใจได้วา่ลกูค้าจะได้รับการปฏิบตัิอยา่งสจุริต และเป็นธรรมเกี�ยวกบัการจดัทําบญัชี
รายชื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งไมเ่ปิดเผยชื�อ  
(ข) ตรวจสอบ หรือดําเนินการตรวจสอบวา่ มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดในบญัชี Omnibus Account ถือหนว่ย
ลงทนุของกองทนุใดเกินกวา่ หนึ�ง ใน สาม ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด 
(ค) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีเมื�อปรากฏวา่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดในบญัชีนั �นถือหนว่ยลงทนุของ
กองทนุใดเกินกวา่ หนึ�ง ใน สาม ของจํานวนหนว่ยลงทนุทั �งหมด 
(ง) ไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนันั �นในสว่นที�เกินกวา่ หนึ�ง ใน สาม ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�
จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของกองทนุใด รวมในจํานวนเสยีงในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในบญัชีดงักลา่ว 
(จ) ในกรณีที�ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุประสงค์จะปฏิบตัิตอ่ลกูค้าในเรื�องใด ซึ�งมีผลทําให้ลกูค้าได้รับ
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เงื�อนไขหรือสทิธิประโยชน์ที�ไมเ่ทา่เทียมกบัการซื �อขายหนว่ยลงทนุแบบเปิดเผยชื�อ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ย
ลงทนุต้องแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ และจดัให้มีหลกัฐานที�แสดงวา่ ผู้ลงทนุได้ทราบและยอมรับเงื�อนไขและสทิธิประโยชน์ที�ไม่
เทา่เทียมกนันั �นแล้ว โดยเงื�อนไขต้องไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(6) กรณีขายหนว่ยลงทนุแบบเฉพาะเจาะจง ต้องจดัทําบนัทกึข้อมลูสว่นตวั (Customer’s Profile) ของผู้ลงทนุแตล่ะรายที�
เปิดบญัชีกองทนุผา่นผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุมี
หน้าที�ปรับปรุงข้อมลูดงักลา่วให้เป็นปัจจบุนัตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(7) ให้ข้อมลูหรือเอกสารใด ๆ ที�จําเป็นตอ่การตดัสนิใจลงทนุ รวมทั �งการแจ้งสทิธิตา่ง ๆ ที�ผู้ลงทนุควรทราบ และต้องปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ลงทนุทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
(8) เปิดเผยหรืออธิบายข้อมลูดงัตอ่ไปนี � ให้ผู้ลงทนุทราบ 
(ก) รายชื�อของบริษัทจดัการทกุแหง่ที�ทําธุรกิจเกี�ยวข้องกบัการขายหรือรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ 
(ข) ชื�อ ที�อยูข่องบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคนืรวมทั �งชื�อ ที�อยู ่และเลขประจําตวัของพนกังานของ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ รวมถึงบคุคลที�ได้รับมอบหมายที�ทําหน้าที�ขายหรือรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ 
(ค) ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัหนว่ยลงทนุที�ผู้ลงทนุได้รับคาํแนะนําตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี�ยวกบัความ
เสี�ยงของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 
(9) จดัทําหลกัฐานที�แสดงให้เห็นวา่ การลงทนุในหนว่ยลงทนุดงักลา่วพนกังานของผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ย
ลงทนุมิได้มีการให้คาํแนะนําใดๆ แก่ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกรณีที�การลงทนุในหนว่ยลงทนุเกิดจากความประสงค์
ของผู้ลงทนุหรือของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเอง  
(10) รับชําระเงินคา่จองซื �อ หรือคา่ซื �อหนว่ยลงทนุ และรับเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการซื �อหรือขายคนืหนว่ยลงทนุจากผู้ลงทนุ  
(11) ตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐาน เพื�อให้มั�นใจวา่เป็นบคุคลเดียวกนั รวมถึงตรวจสอบ
ข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัการซื �อหรือขายคืนหนว่ยลงทนุ  
(12) ขายหรือรับซื �อคนืหนว่ยลงทนุตามมลูคา่ที�บริษัทจดัการคาํนวณและประกาศมลูคา่ตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืชี �ชวนของ
กองทนุ ทั �งนี � ไมร่วมถึงการเรียกเก็บคา่บริการอื�นใดที�ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ ตามกฎหมายที�ควบคมุการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์กําหนดไว้ 
(13) จดัทําและสง่มอบหลกัฐานการรับเงินคา่จองซื �อ หรือการซื �อหนว่ยลงทนุ  
(14) สง่มอบเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ทรัพย์สนิหรือเงินอื�นใด รวมถึงสง่มอบสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ หนงัสอื
รับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ หรือเอกสารอื�นใดให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือผู้ลงทนุ  
(15) ยืนยนัการซื �อ หรือขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
(16) คืนเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ที�ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามคําสั�งของบริษัทจดัการ 
(17) รับข้อร้องเรียนจากลกูค้า โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สาํนกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
(18) ดําเนินการอื�นใดตามที�กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คําสั�ง หนงัสอืซกัซ้อม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
การปฏิบตัิงาน ที�ออกโดยหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง ซึ�งเกี�ยวข้องกบัการทําหน้าที�ของผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ย
ลงทนุ ทั �งที�มีอยูใ่นปัจจบุนั และที�จะมีขึ �นในอนาคต 
 
22.4. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหนา่ย :  
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22.5. สทิธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของที�ปรึกษาการลงทนุ :  

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

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

 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเกบ็จากผู้สั�งซื 5อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  
 
23.1. คา่ธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
 
23.1.1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุที�ใช้คาํนวณ
ราคาขายหนว่ยลงทนุซึ�งคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�มแล้ว โดยในระยะแรกของการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ  
กรณีเพิ�มอตัราคา่ธรรมเนียมข้างต้นทําให้อตัราคา่ธรรมเนียมน้อยกวา่หรือเทา่กบัอตัราร้อยละ 2.0 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุที�
ใช้คาํนวณราคาขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยจะตดิ
ประกาศ ณ สาํนกังานของบริษัทจดัการ และสาํนกังานของผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ 
 
23.1.2. คา่ธรรมเนียมการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของ มลูคา่หนว่ยลงทนุที�ใช้
คํานวณราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุโดยบริษัทจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วออกจากมลูคา่หนว่ยลงทนุที�บริษัทจดัการ
จะต้องจ่ายให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึ�งอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�มแล้ว โดยบริษัทจดัการจะหกั
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วออกจากมลูคา่หนว่ยลงทนุที�บริษัทจะต้องจา่ยให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทั �งนี � ในระยะแรกบริษัทจดัการ
จะไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
 
23.1.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
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(1) กรณีกองทนุเป็นกองทนุต้นทาง  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุโดยวิธีใดวิธีหนึ�งดงัตอ่ไปนี �  
(ก) บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ
ของวนัทําการลา่สดุก่อนวนัทํารายการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ แตไ่มต่ํ�ากวา่ 200 บาท โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยตรงเมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุยื�นคาํสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ  
(ข) บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ
ของวนัที�ทํารายการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุแตไ่มต่ํ�ากวา่ 200 บาท โดยบริษัทจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วออกจาก
มลูคา่หนว่ยลงทนุที�บริษัทจดัการจะต้องจ่ายให้กบักองทนุปลายทาง  
สาํหรับการทํารายการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ บริษัทจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมตามวิธีการใดวธีิการ
หนึ�งข้างต้น  
ทั �งนี � บริษัทจดัการจะประกาศวิธีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยจะปิดประกาศไว้ที�สาํนกังานของ
บริษัทจดัการ และแจ้งให้ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุทราบ  
ในกรณีที�เป็นการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ บริษัท
จดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุสาํหรับการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุครั �งแรกในแตล่ะปีปฏิทิน  
(2) กรณีที�กองทนุเป็นกองทนุปลายทาง  
คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในขณะนั �น 
 
23.1.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
 
23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
 
23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที�กําหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
 
23.1.7. คา่ธรรมเนียมอื�น ๆ :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
คา่ธรรมเนียมการซื �อขายหลกัทรัพย์ : บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมในการซื �อขายหลกัทรัพย์ เมื�อ
สั�งซื �อหรือขายคืนหนว่ยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของราคาขายหรือรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ โดยคํานวณเข้าไปใน
ราคาขายหรือรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ เพื�อนําเงินดงักลา่วไปชําระเป็นคา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมในการสั�งซื �อหรือสั�งขาย
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หลกัทรัพย์ ตามที�กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื�อสั�งซื �อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์  
บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะเปลี�ยนแปลงอตัราคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสั�งซื �อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์ให้สอดคล้อง
กบัคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสั�งซื �อหรือสั�งขายหลกัทรัพย์ที�เกิดขึ �นจริง 
คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามอตัราที�ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินกําหนดโดยบริษัทจดัการ
จะหกัจากจํานวนคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุนั �น ๆ  
คา่ธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผู้ซื �อหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี ตามอตัราที�ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบนัการเงินกําหนด
โดยตดัจา่ยจากบญัชีเงินฝากของผู้ซื �อหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายอื�นๆ ที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ�งเป็นกรณีที�บริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย ตามที�จ่าย
จริง เช่น คา่ใช้จา่ยในการโอนหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จา่ยในการจดแจ้งการจํานํากบันายทะเบียน คา่แก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อมลูใน
ทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วทราบ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจมีภาระคา่ธรรมเนียมที�ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บตามอตัราที�ธนาคารพาณิชย์กําหนด ในกรณีที�ทําการ
ซื �อขายหนว่ยลงทนุผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์  
ในกรณีที�บริษัทจดัการเห็นสมควร บริษัทจดัการอาจพิจารณาลดหยอ่น หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขาย การรับซื �อคืน 
หรือการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สั�งซื �อ ผู้สั�งขายคืนหรือผู้สั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ ตามมลูคา่การซื �อหนว่ยลงทนุ 
ตามประเภท ระยะเวลาการถือครองหนว่ยลงทนุ หรือการสั�งซื �อ สั�งขายคืนหรือสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุตามเงื�อนไขที�
บริษัทจดัการอาจกําหนดขึ �นในอนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุเพื�อไปซื �อหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอื�นซึ�งจดัการโดยบริษัทจดัการ หรือสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด
อื�นที�จดัการโดยบริษัทจดัการเพื�อซื �อหนว่ยลงทนุของกองทนุนี � ทั �งนี � บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑ์ให้ทราบโดยทั�วกนั 
โดยจะปิดประกาศไว้ที�สาํนกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ 

 
23.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
23.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทั �งหมดของกองทนุ หกัมลูคา่หนี �สนิทั �งหมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  
 
23.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทั �งหมดของกองทนุ หกัมลูคา่หนี �สนิทั �งหมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  
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23.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทั �งหมดของกองทนุ หกัมลูคา่หนี �สนิทั �งหมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  
 
23.2.4. คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
 
23.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ย :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
 
23.2.6. คา่ธรรมเนียมอื�น ๆ :  
 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
คา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวเนื�องกบักองทนุ  
(1) คา่ใช้จ่ายเพื�อวตัถปุระสงค์ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั �งแรกซึ�งจะเรียกเก็บจากกองทนุเมื�อมคีา่ใช้จา่ยเกิดขึ �นตาม
จํานวนที�จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉลี�ยเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที�จะได้รับ
ประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนั �นได้แก ่ 
(ก) คา่ใช้จา่ยในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ คา่ใช้จ่าย
ด้านการตลาด การสง่เสริมการขาย ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทนุ 
ทั �งนี � คา่ใช้จา่ยข้างต้นรวมกนัจะไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ  
(ข) คา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องในการจดัตั �งกองทนุ และคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที�เกิดขึ �นจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ก.ล.ต.  
(2) คา่ใช้จ่ายเพื�อการดําเนินงานของกองทนุซึ�งจะเรียกเก็บจากกองทนุเมื�อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึ �นตามจํานวนที�จา่ยจริง โดย
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉลี�ยเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาที�จะได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนั �น 
หรือในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดคา่ใช้จา่ยดงักลา่วขึ �น ได้แก ่ 
(ก) คา่ใช้จา่ยในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ คา่ใช้จ่าย
ด้านการตลาด การสง่เสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ  
ทั �งนี � คา่ใช้จา่ยดงักลา่วข้างต้นรวมกนัจะไมเ่กินร้อยละ 1.0 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
(ข) คา่ใช้จา่ยในการสอบบญัชี คา่ที�ปรึกษากฎหมาย คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�เกิดขึ �นจากการปฏิบตัติามคําสั�ง หรือตามกฎหมาย 
หรือประกาศของสมาคม  
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(ค) คา่จดัทํา จดัพิมพ์และจดัสง่ใบแจ้งผลการจดัสรรหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จา่ยในการจดัทําและจดัพิมพ์ คําขอเปิดบญัชี
กองทนุ หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ คาํสั�งซื �อหนว่ยลงทนุ คาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ บตัรตวัอยา่งลายมือชื�อ เอกสาร
ที�เกี�ยวข้อง คา่จดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสอืบอกกลา่วรายงานตา่งๆ สาส์นถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
(ง) คา่จดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่เอกสารที�เกี�ยวกบัการแก้ไขเปลี�ยนแปลงโครงการ คา่ใช้จา่ยในการลงประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์ การจดัประชมุผู้ถือหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที�เกิดขึ �นจากการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คา่จดัทํา คา่พิมพ์และจดัสง่หนงัสอืชี �ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
(ฉ) คา่แปลเอกสารที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ 
(ช) คา่ใช้จ่ายอนัเกี�ยวเนื�องจากการลงทนุในตา่งประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย หรือภาษีอื�นใดที�เกี�ยวข้องทั �งในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ คา่ใช้จา่ยในการรับราคาหลกัทรัพย์เพื�อใช้ในการคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและหรือสอบทานมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิ คา่ใช้จ่ายในการจดัให้มกีารคาํนวณผลการดําเนินงานและระดบัความเสี�ยงของการลงทนุ เป็นต้น 
(ซ) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีซึ�งรวมถงึการตรวจสอบทรัพย์สนิที�อยูใ่นประเทศและตา่งประเทศ คา่ที�ปรึกษากฎหมาย 
คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที�เกิดขึ �นจากการปฏิบตัิตามคาํสั�ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม 
(3) คา่ใช้จ่ายและภาษีอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการดาํเนินงานของกองทนุที�เรียกเก็บจากกองทนุเมื�อมคีา่ใช้จา่ยเกิดขึ �นตาม
จํานวนที�จ่ายจริง และในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุครั �งเดียวทั �งจํานวน ได้แก ่ 
(ก) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  
(ข) คา่ใช้จา่ย (ถ้าม)ี ในการดาํเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที�ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที�หรือเรียกคา่สนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื�อได้รับคําสั�งจากสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จา่ยด้านกฎหมายเพื�อรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการตดิตามหนี �ของกองทนุ  
(ค) คา่ใช้จา่ยในการรับชําระหนี �เป็นทรัพย์สนิอื�นแทนการชําระหนี �ด้วยเงินตามตราสารแหง่หนี � คา่ธรรมเนียมศาล 
คา่ธรรมเนียมทนายความ คา่ใช้จา่ยในด้านนิตกิรรม คา่ประเมินราคา คา่จดจํานอง คา่ปลอดจํานอง คา่จดัพิมพ์เอกสาร 
คา่ใช้จา่ย หรือคา่ธรรมเนียมอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัทางราชการ คา่ใช้จ่ายด้านภาษี คา่ทําประกนัภยั คา่ดแูล และเก็บรักษา
ตลอดจนคา่ใช้จา่ยในการจําหนา่ยจ่ายโอนทรัพย์สนิดงักลา่ว  
(ง) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซื �อหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
(จ) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่ง ๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่ประกาศในหนงัสอืพิมพ์ 
คา่ธรรมเนียมการแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ คา่ประกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ ทั �งที�
เกิดขึ �นในประเทศไทยและตา่งประเทศ คา่ไปรษณียากรสาํหรับหนงัสอืโต้ตอบกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่พาหนะ คา่ใช้จา่ยใน
การสื�อสารโต้ตอบโดยวิธีอื�นที�มใิช่ทางไปรษณีย์  
(ฉ) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชีและเลกิกองทนุ  
(ช) คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากการตดิตามทวงถาม หรือการดาํเนินคดีเพื�อการรับชําระหนี �ใด ๆ ของกองทนุรวม 
(ซ) คา่ใช้จ่ายอนัเกี�ยวเนื�องจากการลงทนุในตา่งประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย หรือภาษีอื�นใดที�เกี�ยวข้องทั �งในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ คา่ใช้จา่ยในการรับราคาหลกัทรัพย์เพื�อใช้ในการคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและหรือสอบทานมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิ คา่ใช้จ่ายในการจดัให้มกีารคาํนวณผลการดําเนินงานและระดบัความเสี�ยงของการลงทนุ เป็นต้น 
(ฌ) คา่ใช้จา่ยของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศเพื�อเก็บรักษาทรัพย์สนิใน
ตา่งประเทศ ซึ�งเมื�อรวมกบัคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว รวมทั �งคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื�นๆที�เกี�ยวข้องกบัการ
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ฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศ เช่น คา่ธรรมเนียมการโอนเงินในตา่งประเทศ หรือ คา่ธรรมเนียมในการทํารายการ คา่ใช้จ่าย
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ในการติดตอ่กบับคุคลภายนอก เป็นต้นจะต้องไมเ่กินร้อยละ 0.15 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ 
(ญ) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวกบัการชําระราคา รับชําระราคา สง่มอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์ เช่น คา่ธรรมเนียม
ธนาคาร คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายในการใช้บริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็นต้น 
(ฎ) คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากผลตา่งระหวา่งอตัราแลกเปลี�ยนและวธีิการคาํนวณคา่ธรรมเนียมผู้ รับฝากทรัพย์สนิใน
ตา่งประเทศ กบัจํานวนเงินที�จ่ายชําระจริง 
(4) คา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวกบัการซื �อขายหลกัทรัพย์ ทั �งในและตา่งประเทศ ซึ�งจะรวมอยูใ่นต้นทนุของคา่ซื �อหลกัทรัพย์ เมื�อมี
การซื �อหลกัทรัพย์และจะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรัพย์เมื�อมีการขายหลกัทรัพย์ ได้แก ่ 
(ก) คา่อากรแสตมป์  
(ข) คา่ธรรมเนียมหรือคา่นายหน้าการซื �อขายหลกัทรัพย์  
(ค) คา่ธรรมเนียมการแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ คา่ประกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ ทั �งที�
เกิดขึ �นในประเทศไทยและตา่งประเทศ  
(ง) คา่ใช้จ่ายอนัเกี�ยวเนื�องจากการลงทนุในตา่งประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย หรือภาษีอื�นใดที�เกี�ยวข้องทั �งในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ (ถ้าม)ี  
(จ) คา่ใช้จ่ายในการติดตอ่ซื �อขายหลกัทรัพย์ เช่น คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่โทรสารทางไกล เป็นต้น 
(5) คา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการกองทนุซึ�งมิได้ระบไุว้ในข้อ 23.2 (ถ้าม)ี โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุ
ตามจํานวนเงิน และเวลาที�เกิดคา่ใช้จ่ายนั �นจริง ทั �งนี � การเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยดงักลา่วจะไมเ่กินร้อยละ 0.1 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบสว่นที�เกินกวา่อตัราที�กําหนด  
 
หมายเหต ุ:  

บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนทกุวนัที�
มีการคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ โดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในแตล่ะวนัที�คาํนวณนั �นเป็นฐานในการคาํนวณ
คา่ธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทนุเป็นรายเดือน  
ในกรณีที�มีคา่ใช้จา่ยตามข้อ 23.2.1 บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนงัสอืชี �ชวนฉบบัข้อมลู
สาํคญัที�ผู้ลงทนุควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ�งบริษัทจดัการต้องจดัทําเมื�อสิ �นรอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี 
ทั �งนี � คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทั �งหมดของกองทนุจะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกนั 
การตดัจ่ายคา่ใช้จา่ยดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�กําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
แหง่ประเทศไทย 
บริษัทจดัการสงวนสทิธิที�จะลดหยอ่น หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขาย หรือการรับซื �อคืน หรือการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ
ให้กบัผู้สั�งซื �อ หรือผู้สั�งขายคืน หรือผู้สั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ ตามประเภทของผู้ลงทนุ ตามมลูคา่การซื �อหนว่ยลงทนุ ตาม
ระยะเวลาการถือครองหนว่ยลงทนุ หรือการสั�งซื �อ หรือสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุตามเงื�อนไขที�บริษัทจดัการอาจกําหนดขึ �นใน
อนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเพื�อไปซื �อหนว่ย
ลงทนุของกองทนุเปิดอื�นซึ�งจดัตั �งและจดัการโดยบริษัทจดัการ หรือสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอื�นที�จดัตั �งและ
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จดัการโดยบริษัทจดัการเพื�อซื �อหนว่ยลงทนุของกองทนุนี � ทั �งนี � บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑ์ให้ทราบโดยทั�วกนั โดย
จะปิดประกาศไว้ที�สาํนกังานของบริษัทจดัการ  
 
23.3. การเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

23.3. การเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะเปลี�ยนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ  
23.3.2 กรณีที�บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ�ม ไมเ่กินร้อยละ 25 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย
ภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทแจ้งจะให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัตามวธีิการดงัตอ่ไปนี � ก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ�มดงักลา่ว 
(1) ประกาศกรณีดงักลา่วในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ�งฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 
(2) ติดประกาศกรณีดงักลา่วไว้ที�สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อ
คืนที�ใช้เป็นสถานที�ในการซื �อขายหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีของกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการอาจดาํเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื�อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ทราบข้อมลูการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ�มก็ได้ 
ทั �งนี �บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่วให้สาํนกังานทราบภายใน 15 นบัแตว่นั
เปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 
2.3.3.2 กรณีที�บริษัทจดัการจะมกีารลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย  
บริษัทจดัการจะปิดประกาศการลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยไว้ที�สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนที�ใช้เป็นสถานที�ในการซื �อขายหนว่ยลงทนุ และการลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายให้
แตกตา่งไปจากโครงการ 
ทั �งนี �บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วให้สาํนกังานทราบภายใน 15 นบัแตว่นั
เปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 
 
24. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที�มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
 
24.1. วิธีการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ย
ลงทนุ :  
 
เงื�อนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที� สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซื �อคืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี �  



กองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพ  58 
 

 

(2.1 ) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิ �นวนัทําการ  
เว้นแตก่รณีที�กองทนุหลกัไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ
หรือกองทนุหลกัมวีนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และหรือมีวนัหยดุทําการตอ่เนื�องกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิ �นวนัทําการได้ บริษัทจดัการจะคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทั �งนี � ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�บริษัทจดัการได้รับมลูคา่หนว่ย
ลงทนุของกองทนุหลกั  
(2.2) คํานวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุทกุสิ �นวนัทําการซื �อขายหนว่ยลงทนุ ทั �งนี � ในการ
คํานวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิ �นวนัทําการซื �อ
ขายหนว่ยลงทนุนั �นเป็นเกณฑ์ในการคาํนวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
เว้นแตก่รณีที�กองทนุหลกัไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ
หรือกองทนุหลกัมวีนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และหรือมีวนัหยดุทําการตอ่เนื�องกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไมส่ามารถคํานวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุทกุสิ �นวนัทําการซื �อขายหนว่ยลงทนุ
ได้ บริษัทจดัการจะคํานวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทั �งนี � ภายในวนัทําการถดั
จากวนัที�บริษัทจดัการได้รับมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั  
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัทําการซื �อขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทํา
การถดัไป  
เว้นแตก่รณีที�กองทนุหลกัไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ
หรือกองทนุหลกัมวีนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และหรือมีวนัหยดุทําการตอ่เนื�องกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไมส่ามารถประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุภายในวนัทําการถดัไปได้ บริษัทจดัการจะ
ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทั �งนี � ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�บริษัทจดัการคาํนวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
(2.4) ประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุของวนัทําการซื �อขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศ
ภายในวนัทําการถดัไป  
เว้นแตก่รณีที�กองทนุหลกัไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ
หรือกองทนุหลกัมวีนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และหรือมีวนัหยดุทําการตอ่เนื�องกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไมส่ามารถประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุภายในวนัทําการถดัไปได้ บริษัท
จดัการจะประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทั �งนี � ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�
บริษัทจดัการคาํนวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ  
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดเมื�อสิ �นวนัทําการที�
คํานวณนั �น  
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุที�ประกาศข้างต้น ต้องได้รับ
การรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ในกรณีที�การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุที�จดัขึ �นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื�นที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่
หนว่ยลงทนุภายใน 2 วนัทําการถดัไปก็ได้ 
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การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ�งฉบบั และปิดประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ 
ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที�ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายและรับ
ซื �อคืนหนว่ยลงทนุที�ใช้ในการซื �อขายหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี  
ในกรณีที�มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ จํานวนหนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ หรือจํานวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี �  
(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล  
(3.2) คํานวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สาํหรับ
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื�อใช้ในการคาํนวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหนง่ที� 4 ขึ �น สว่นมลูคา่หนว่ยลงทนุ
เพื�อใช้ในการคาํนวณราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหนง่ที� 5 ทิ �ง  
(3.3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที�คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง่โดยตดัทศนิยมตาํแหนง่ที� 5 
ทิ �ง และประกาศราคาขายและราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามที�คํานวณได้ใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แตจ่ะ
ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง่โดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที� 5 ทิ �ง  
ในกรณีที�มีผลประโยชน์เกิดขึ �นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นั �นรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
4. การคาํนวณมลูคา่หลกัทรัพย์และทรัพย์สนิของกองทนุในตา่งประเทศเป็นเงินบาท 
สาํหรับหลกัทรัพย์และทรัพย์สนิของกองทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหรือราคา
รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ระหวา่งธนาคาร ตามประกาศของธนาคาร
แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยอตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ �นวนัทําการซื �อขายนั �น และในกรณีที�ธนาคาร
แหง่ประเทศไทยไมไ่ด้ประกาศอตัราแลกเปลี�ยนดงักลา่วหรือกรณีที�บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
เห็นวา่อตัราแลกเปลี�ยนนั �นไมม่ีความเหมาะสม หรือ เพื�อให้สอดคล้องกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ�มเตมิในอนาคต  
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้อตัราแลกเปลี�ยนที�ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือหนว่ยงานอื�นใดแทน หรือ ตามที�มี
ประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ�มเติมได้  
บริษัทจดัการอาจไมค่าํนวณและไมป่ระกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซื �อคืนหนว่ย
ลงทนุของกองทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี �  
(ก) เมื�อบริษัทจดัการไมข่ายหรือรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับคําสั�งซื �อหรือคําสั�งขายหนว่ยลงทนุ ตามที�ระบไุว้ใน
โครงการ หรือเป็นวนัหยดุทําการซื �อขายของกองทนุ และหรือกองทนุหลกั และหรือตวัแทนขายกองทนุหลกั  
(ข) เมื�อมเีหตทีุ�บริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุ โดยให้ได้รับการยกเว้นตั �งแตว่นัที�ปรากฏเหตดุงักลา่ว  
เมื�อปรากฏเหตขุ้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศการหยดุคาํนวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและ
ราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที�ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
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ซื �อคืนที�ใช้ในการซื �อขายหนว่ยลงทนุ และบริษัทจดัการจะรายงานการหยดุคํานวณมลูคา่ดงักลา่วพร้อมทั �งแสดงเหตผุล 
และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุนั �นให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
ในกรณีที�มเีหตจํุาเป็นที�ทําให้บริษัทจดัการไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคา
รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะขอผอ่นผนัการไมค่ํานวณและประกาศตามกําหนดนี �ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�ไมส่ามารถคํานวณและประกาศได้  
 
24.2. หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที�มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

24.2. หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที�มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
 
1.ในกรณีที�ราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องน้อยกวา่หนึ�งสตางค์ หรือตา่งจากราคาหนว่ย
ลงทนุที�ถกูต้องตั �งแตห่นึ�งสตางค์ขึ �นไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและสง่
รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัที�พบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
และจดัให้มีสาํเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ที�ทําการของบริษัทจดัการเพื�อให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี � 
(1) ราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้อง 
(2) ราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง 
(3) สาเหตทีุ�ทําให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื�อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทั �งนี � เว้นแตใ่นกรณีที�ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที�ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครั �งสดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
หรือศนูย์ซื �อขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 
ในกรณีที�เหตขุองความผิดพลาดซึ�งทําให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึ�งมีผลตอ่เนื�องตอ่การคาํนวณราคาหนว่ย
ลงทนุครั �งตอ่ไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบี �ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่
วนัที�บริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 
2.ในกรณีที�ราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องตั �งแตห่นึ�งสตางค์ขึ �นไป และคิดเป็นอตัราตั �งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแตว่นัที�พบราคาหนว่ย
ลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัที�ราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัตอ่ไปนี �เฉพาะวนัที�ราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องตา่ง
จากราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องตั �งแตห่นึ�งสตางค์ขึ �นไป และคิดเป็นอตัราสว่นตั �งแตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุที�
ถกูต้อง 
 
(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ �นภายในวนัทําการถดัจากวนัที�พบวา่ราคา
หนว่ยลงทนุนั �นไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�คํานวณราคาหนว่ย
ลงทนุเสร็จสิ �น เพื�อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัที�บริษัทจดัการสง่
รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั �งนี � รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี � 
(ก) ราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้อง 
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(ข) ราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง 
(ค) สาเหตทีุ�ทําให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(ง) การดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื�อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
ทั �งนี � บริษัทจดัการจะจดัให้มีสาํเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที�ทําการของบริษัทจดัการ เพื�อให้สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
(2) แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุที�ถกุต้องภายในวนัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื�อกองทนุรวมที�มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที�มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสอืพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึ�งฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ซื �อหนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุที�ได้ซื �อหรือขายคืนหนว่ย
ลงทนุในชว่งระยะเวลาที�ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทํา
การนบัแตว่นัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื�อมใิห้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทั �งสาํเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที�จดัทําตาม (1) ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทํา
การนบัแตว่นัที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานั �น เว้นแต่
ในกรณีที�ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที�ไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงาน
มาตรการป้องกนัให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สาํเนาเอกสารที�ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การที�ราคา
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที�ไมอ่าจควบคมุได้แทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี � 
(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องตํ�ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี � 
(ก) กรณีที�เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ซื �อหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมีมลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องหากปรากฏวา่ผู้ซื �อหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ย
ลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จํานวนหนว่ยลงทนุที�จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัท
จดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู ่หรือลดจํานวนหนว่ยลงทนุที�เหลอือยูน่ั �นและจ่ายเงินของบริษัท
จดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื�อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารที�ราคา
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที� 
ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครั �งสดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซื �อขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 
(ข) กรณีที�เป็นการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ�มจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุเปิดเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื�อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ี
หนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื�อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี � 
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(ก) กรณีที�เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ�มจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ซื �อหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมีมลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื�อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื �อหนว่ยลงทนุ 
(ข) กรณีที�เป็นการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจํานวนซึ�งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที�ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที�ถกูต้องหากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จํานวนหนว่ยลงทนุที�จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของ
บริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู ่หรือลดจํานวนหนว่ยลงทนุที�เหลอือยูน่ั �นและจ่ายเงินของ
บริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที�ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื�อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารที�
ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที�ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครั �ง
สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซื �อขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มี
สาเหตดุงักลา่ว 
ในกรณีที�บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื �อหนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึงหนึ�ง
ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที�มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่าบคุคล
ดงักลา่วไมม่ีสถานะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที�
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทนุเปิด
เพื�อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซื �อหนว่ยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของ
บริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที�เกิดขึ �นจากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื �อหนว่ยลงทนุและผู้ขาย
คืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที�ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที�ไมอ่าจควบคมุได้ 
 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
 
วนัที�สิ �นสดุรอบบญัชี : เดือน  วนัที�  
วนัที�สิ �นสดุรอบบญัชีครั �งแรก : 31 ตลุาคม 2553  
 
รายละเอียดเพิ�มเตมิ :  

 
26. กําหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

 
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
27.1. สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ :  



กองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพ  63 
 

 

บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัที�จะต้องรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุนําหนว่ยลงทนุมาขายคืน
แก่บริษัทจดัการตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�กําหนดไว้ในหวัข้อ "วิธีการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ" โดยผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุสามารถนําหนว่ยลงทนุมาขายคืนได้ทกุวนัทําการรับซื �อขายตามราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุซึ�งคํานวณตามหวัข้อ 
“วิธีการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ
และราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเมื�อราคาขายหนว่ยลงทนุหรือราคารับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ
ไมถ่กูต้อง” และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที�บริษัทจดัการดาํเนินการตามที�กําหนดไว้ใน
หวัข้อ “การเลื�อนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” หรือ “การไมข่ายหรือไมรั่บซื �อคืน
หนว่ยลงทนุตามคาํสั�งซื �อหรือคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ”  
อยา่งไรก็ตาม การขายคืนหนว่ยลงทนุเพื�อให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีนั �น ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีภาระผกูพนัที�จะต้อง
ปฏิบตัิตามเงื�อนไขและวธีิการที�กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที�การขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่
เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที�ต้องเสยีภาษีเพิ�มเตมิตามที�กําหนดไว้ใน
กฎหมายภาษีอากรด้วย 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจได้รับชําระคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงินได้ ในกรณีที�กองทนุไม่
สามารถชําระเงินคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ ตามที�กําหนดไว้ภายใต้หวัข้อ “การชําระคา่รับซื �อคืน
หนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงิน”  
 
27.2. สทิธิในการรับเงินปันผล :  

 
27.3. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถโอนหรือจํานําหนว่ยลงทนุได้ ดงันั �นนายทะเบียนจะไมรั่บจด
ทะเบียนการโอนหรือจํานําหนว่ยลงทนุของกองทนุ  
 
27.4. สทิธิในการลงมติเพื�อแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมตเิพื�อทําการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการโดยบริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิ�มเตมิ
โครงการลงทนุได้ตอ่เมื�อได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึ�งคดิตามจํานวนหนว่ย
ลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยแล้วทั �งสิ �นของโครงการ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนตามที�บริษัท
จดัการได้กําหนดขึ �น และในกรณีที�บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหนว่ย
ลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที�เป็นเจ้าของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยชื�อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ (Omnibus Account) ต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั �นในสว่นที�เกินกวา่หนึ�งใน
สามของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด ทั �งนี � เป็นไปภายใต้หวัข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ�มเตมิโครงการจดัการ
กองทนุหรือแก้ไขวธีิการจดัการ"  
 
27.5. สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื�อเลกิโครงการ :  
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ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที�จะได้รับเงินคืนเมื�อโครงการสิ �นสดุลง โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที�สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี โดยจะได้ดาํเนินการให้มีการจําหนา่ยทรัพย์สนิของโครงการ ชําระภาระ
หนี �สนิและแจกจ่ายเงินคืนให้แกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุตามวิธีการที�ระบไุว้ภายใต้หวัข้อ "การชําระบญัชีกองทนุเมื�อเลกิโครงการ
และวิธีการเฉลี�ยคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเมื�อเลกิโครงการ"  
 
27.6. สทิธิประโยชน์อื�น ๆ :  

27.4. สทิธิในการรับเงินที�เกิดจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหนว่ย
ลงทนุ หรือชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้กบับริษัทจดัการหรือกองทนุอื�นในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ย
ลงทนุเทา่นั �น ยกเว้น กรณีดงัตอ่ไปนี �  
1. ชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จดัการมรดกของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ถึงแกก่รรมหรือบคุคลอื�นตามคําสั�งศาล  
2. ชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุโดยทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาทโดยธรรมหรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ถึงแก่กรรม 
 
28. วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

28.1 การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏวา่มตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 
55 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเกี�ยวกบั
การขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื�อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินั �น  
มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึ�ง หมายความวา่ มติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหนว่ยลงทนุซึ�งคิดตามจํานวนหนว่ย
ลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของโครงการ 
 
28.2 ในกรณีที�การแก้ไขเพิ�มเตมิโครงการหรือวิธีการจดัการได้กระทําตามมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัที�ได้มีมตแิก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมหรือวธีิการจดัการไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายและจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่ง
น้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที�ได้มี
มติให้แก้ไขเพิ�มเติม แล้วแตก่รณี  

 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
เงื�อนไขพิเศษในการเลกิกองทนุ :  

เงื�อนไขพิเศษในการเลกิกองทนุ :  
เว้นแตก่ฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอยา่งอื�น บริษัทจดัการจะเลกิโครงการเมื�อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�ง 
ดงัตอ่ไปนี � 
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(1) หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีจํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด   
บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี �เพื�อเลกิกองทนุ  
(ก) ยตุิการรับคําสั�งซื �อและคาํสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ ตั �งแตว่นัทําการที�ปรากฏเหต ุ 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั �งแจ้งเป็นหนงัสอื
ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั �งนี � ภายใน 3 วนัทําการนบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัทําการที�ปรากฏเหต ุ 
(ค) จําหนา่ยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิที�เหลอือยูข่องกองทนุดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัทําการที�
ปรากฏเหต ุเพื�อรวบรวมเงินเทา่ที�สามารถกระทําได้เพื�อชําระคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตั ิ 
(ง) ชําระคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินที�รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 10 วนัทําการ
นบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัทําการที�ปรากฏเหต ุและเมื�อได้ดาํเนินการชําระคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุแล้วให้ถือวา่เป็นการเลกิ
กองทนุ  
เมื�อได้ดาํเนินการตาม (ก) ถงึ (ง) แล้วหากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลอือยูจ่ากการดาํเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม  
(2) เมื�อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งให้บริษัทจดัการเลกิกองทนุในกรณีที�บริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุ หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที�ของตน  
(3) เมื�อได้รับความเห็นชอบตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�
จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของโครงการจดัการ  
(4) สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัใิห้จดัตั �งและจดัการกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป หากปรากฏ
วา่ 
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ�งเกินกวา่หนึ�งในสามของจํานวน
หนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของกองทนุรวมนั �น เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
(ข) ในกรณีที�ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการดําเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหนว่ยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับคุคล
อื�น อนัเป็นการปกปิดหรืออําพรางลกัษณะที�แท้จริงในการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที�ประสงค์
จะถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 
(5) สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตั �งและจดัการกองทนุรวม ในกรณีที�มีเหตอุนัควรสงสยัวา่
อาจมกีารจดัตั �งกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไปเพื�อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการ
เฉพาะ หรือเพื�อเป็นเครื�องมือในการบริหารจดัการทรัพย์สนิหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดําเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการ หรือบคุคลที�เกี�ยวข้องทําการชี �แจง แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และ
หลกัฐาน ซึ�งในกรณีที�ไมม่ีการชี �แจง หรือชี �แจงแล้วแตไ่มอ่าจพิสจูน์หรือทําให้เชื�อได้วา่การจดัตั �งกองทนุรวมเป็นการจดัตั �ง
กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไปอยา่งแท้จริง และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งให้บริษัทจดัการทําการแก้ไข หรือ
ดําเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งได้ หรือดําเนินการ
แล้วแตไ่มส่ามารถทําให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไปอยา่งแท้จริง 
 
30. การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เมื�อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
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ในกรณีที�บริษัทจดัการดําเนินการเลกิกองทนุเมื�อปรากฏเหตตุาม 29 (1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถแสดงความจํานงในการ
สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพอื�นได้โดยได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ 
โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแจ้งความประสงค์ดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบและดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และ
วิธีการที�กําหนดไว้ในหวัข้อ "การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ" และบริษัทจดัการจะดาํเนินการชําระคา่รับซื �อคืนหนว่ยลงทนุตาม 
29 (ง) เพื�อเป็นคา่ซื �อหนว่ยลงทนุของกองทนุที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความจํานงจะโอนย้ายการลงทนุไปภายใน 5 วนัทํา
การนบัตั �งแตว่นัถดัจากวนัที�ได้รับคําสั�งจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตไ่มเ่กิน 10 วนัทําการนบัตั �งแตว่นัที�เกิดเหตตุาม 29 (1) เว้น
แต ่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอยา่งอื�น 
ในกรณีที�บริษัทจดัการดําเนินการเลกิกองทนุเมื�อปรากฎเหตตุาม 29 (2) (3) และ (4) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถแสดงความ
จํานงในการโอนย้ายการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพอื�นโดยบริษัทจดัการจะไมค่ิดคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยน
หนว่ยลงทนุ ทั �งนี � ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแจ้งความประสงค์ดงักลา่วให้บริษัทจดัการทราบภายใน 30 วนันบัตั �งแตว่นัถดั
จากวนัที�เกิดเหตตุาม 29 (2) (3) และ (4) และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�กําหนดไว้ในหวัข้อ "การ
สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ4 
 
31. การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี�ยเงนิคนืให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเมื�อเลกิโครงการ :  

เว้นแตก่ฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอยา่งอื�น ในกรณีที�มีการเลกิกองทนุเพราะเหตทีุ�ทราบกําหนดการเลกิกองทนุ
ลว่งหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี �  
31.1. แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มชืี�ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั �ง
แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนั
ทําการ เว้นแตส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเห็นชอบเป็นอยา่งอื�น และอาจกระทําการด้วยวธีิอื�นใดเพื�อให้ประชาชน
รับทราบข้อมลูในเรื�องดงักลา่วได้ เช่น ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถิ�น เป็นต้น  
31.2. จําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื�อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากออมทรัพย์ และตัsว
สญัญาใช้เงินที�มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื�อทวงถาม ให้เสร็จสิ �นก่อนวนัเลกิกองทนุ เว้นแตใ่นกรณีที�มีเหตจํุาเป็นและ
สมควร  
31.3. บริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื�อดาํเนินการคิดคํานวณรวบรวม
ทรัพย์สนิ จดัทําบญัชี จําหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ ชําระภาระหนี �สนิและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุ รวมทั �งทําการอยา่ง
อื�นตามที�จําเป็นเพื�อชําระบญัชีของกองทนุให้เสร็จสิ �น ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สาํหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุจะหกัจา่ยจากทรัพย์สนิของ
กองทนุ และผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉลี�ยคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเทา่ที�คงเหลอือยูต่าม
สดัสว่นจํานวนหนว่ยลงทนุที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยู ่ 
เมื�อได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลกิกองทนุกบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ผู้ ชําระบญัชีจะโอนทรัพย์สนิคงค้างใดๆ ที�เหลอือยูภ่ายหลงัการจดทะเบียนเลกิกองทนุแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสทิธิของ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
32. ข้อกาํหนดอื�น ๆ :  
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32.1. สทิธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
สทิธิและหน้าที�เกี�ยวกบัภาษีของผู้ลงทนุในกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และที�แก้ไขเพิ�มเตมิ (ถ้าม)ี ดงัตอ่ไปนี � ซึ�งผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดได้จากคูม่ือภาษีเกี�ยวกบัการ
ลงทนุในกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพ กฎกระทรวง ฉบบัที� 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร ลงวนัที� 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2544  
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี�ยวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัที� 90) เรื�อง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขเพื�อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สาํหรับเงินได้เทา่ที�ได้จ่ายเป็นคา่ซื �อหนว่ยลงทนุใน กองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพ และการถือหนว่ยลงทนุใน
กองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพ ลงวนัที� 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี�ยวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัที� 91) เรื�อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขสาํหรับกรณีผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุในกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพเพราะเหตสุงูอาย ุ
ทพุพลภาพ หรือตาย ลงวนัที� 15 มีนาคม พ.ศ. 2544  
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี�ยวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัที� 93) เรื�อง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขเพื�อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สาํหรับเงินได้เทา่ที�จ่ายเป็นคา่ซื �อหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพ และการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุ
รวมเพื�อการเลี �ยงชีพ ลงวนัที� 19 มถินุายน พ.ศ. 2544 กฎหมายภาษีอากรอื�นใดที�เกี�ยวข้องที�จะมีขึ �นในอนาคต  
32.2. หน้าที�และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
การลงทนุในกองทนุเพื�อการเลี �ยงชีพผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีเมื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ดาํเนินการ
ตามเงื�อนไขที�กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดงันั �น ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงมีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี �  
32.2.1. ศกึษาคูม่ือภาษีอากร และหนงัสอืชี �ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุให้ชดัเจนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  
32.2.2. ตรวจสอบการลงทนุในกองทนุเพื�อการเลี �ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดในกฎหมายภาษีอากร  
32.2.3. แสดงข้อมลูการลงทนุตอ่กรมสรรพากร และดําเนินการเสยีภาษีในกรณีที�มกีารขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือมีการ
ลงทนุไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขในการได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีที�กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร  
32.3. การกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัของกองทนุ  
ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื �อคืนในนามกองทนุรวมได้ตาม
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั �งนี � จะทํา
เพื�อบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม  
32.4. การดําเนินการในกรณีที�บริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทนุ  
ในกรณีที�บริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่
ด้วยหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัท
จดัการจะเปลี�ยนให้บริษัทจดัการรายอื�นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวธีิขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังาน หรือ ขอมติ
โดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ�งคดิตามจํานวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ย
ได้แล้วทั �งหมดของกองทนุรวมภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัที�บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทนุดงักลา่ว ทั �งนี � หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สาํนกังานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะคาํนงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นสาํคญั และในกรณีที�มี
คา่ใช้จา่ยเกิดขึ �นจากการเปลี�ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาที�กําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  
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32.5. การถือหนว่ยลงทนุเกินหนึ�งในสาม  
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะต้องถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินหนึ�งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้ว
ทั �งหมด ในกรณีที�บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ย
ได้แล้วทั �งหมด บริษัทจดัการต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั �นในสว่นที�เกินกวา่หนึ�งในสามของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด และดําเนินการแก้ไขสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนันั �นให้มีจํานวนไมเ่กินหนึ�งในสามของจํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของกองทนุรวมนั �นภายใน
ระยะเวลาที�ประกาศกําหนด หรือดําเนินการเลกิกองทนุรวมนั �นทนัที เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทนุ ที� ทน. 46/2556 เรื�อง หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที�ของบริษัทจดัการ  
32.6. การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื�องจากการที�กองทนุใช้บริการบคุคลอื�น (Soft Commission) 
บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื�อกองทนุจากบคุคลที�เป็นผู้ให้บริการ อนัเนื�องจากการใช้บริการของบคุคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที�รับไว้นั �นต้องเป็นทรัพย์สนิที�มมีลูคา่ในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี�ยวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
(2) ต้องไมม่ีพฤตกิรรมที�แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนั �นบอ่ยครั �งเกินความจําเป็น เพื�อให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว  
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�งให้แกก่องทนุที�อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคาํนงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที�อาจมีไว้ได้ของกองทนุนั �นด้วย  
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการไมส่ามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทนุใช้บริการบคุคลอื�น (Soft 
Commission) เพื�อประโยชน์ของบริษัทจดัการได้ เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที�เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบตัิที�บริษัทจดัการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ�งผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอดแูนวทางนี �ได้ที�บริษัทจดัการ 
32.7 ตวัชี �วดั (Benchmark)  
เนื�องจากกองทนุนี �ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ซึ�งลงทนุในทองคําแทง่ และจะลงทนุในสญัญาซื �อ
ขายลว่งหน้า เพื�อการป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนกองทนุจะลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าเพื�อป้องกนัความ
เสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ ดงันั �น ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควร
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุกบัดชันีราคาทองคาํในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทนุการป้องความ
เสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน ซึ�งเปรียบเสมือนกบัการเทียบกบัดชันีราคาทองคาํที�ได้รับการป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัรา
แลกเปลี�ยนทั �งจํานวน  
32.8 ลกัษณะสาํคญัของกองทนุ SPDR Gold Trust  

ชื�อกองทนุหลกั SPDR Gold Trust 

ประเภท กองทนุอีทีเอฟ (Exchange Trade Fund) จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE) และ
ตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์(Singapore Stock Exchange: SGX-ST) 
(กองทนุจะลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust ที�จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์)      
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นโยบายการลงทนุ มีนโยบายการลงทนุที�มุง่ลงทนุในทองคําแทง่ เพื�อสร้างผลตอบแทน
ของกองทนุให้ใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนของราคาทองคําหกั
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยในการจดัการทั �งหมดของกองทนุ  

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

จํานวนเงินทนุของโครงการ  36,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ตลุาคม 2552) 

สกุลเงินที�ใช้ซื �อขาย ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 

Bloomberg code GLD SP <Equity>  

Reuters code SGLD.SI 

ISIN code US78463V1070 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ The Bank of New York 

ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ HSBC Bank USA, N.A. 

Marketing Agent  State Street Global Market LLC  

Sponsor World Gold Trust Services, LLC ที�ถือหุ้นโดย World Gold 
Council (WGC) ซึ�งเป็นองค์กรที�ไมแ่สวงหากําไรที�จดัตั �งขึ �นตาม
กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

website www.spdrgoldshares.com 

  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน* 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ร้อยละ 0.02 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่ปี  

(ไมต่ํ�ากวา่ 500,000 เหรียญสหรัฐ และไมเ่กิน 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐตอ่ปี)  

คา่ธรรมเนียมผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ  ร้อยละ 0.10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียม Marketing Agent ร้อยละ 0.15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียม Sponsor  ร้อยละ 0.15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่ปี 

คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยอื�นๆ ตามที�จ่ายจริง 

 
* ทั �งนี � กองทนุจะกําหนดคา่บริหารจดัการไว้ที�ร้อยละ 0.40 ตอ่ปี เป็นเวลา 7 ปี (วนัเริ�มกองทนุ 18 พฤศจิกายน 2547) หรือ
จนกวา่จะยกเลกิสญัญากบั Marketing Agent หากในเดือนใดคา่บริหารจดัการของกองทนุสงูกวา่ร้อยละ 0.40 ตอ่ปี 
Sponsor และ Marketing Agent จะลดคา่ใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากกองทนุ เพื�อทําให้คา่ใช้จา่ยของกองทนุเทา่กบัร้อยละ 0.4 
ตอ่ปี อยา่งไรก็ตาม คา่ใช้จ่ายของกองทนุมีโอกาสที�จะมากกวา่ร้อย 0.4 ตอ่ปีได้ ถ้ากองทนุมีคา่ใช้จา่ยใดๆ จนทําให้
คา่ใช้จา่ยของกองทนุทั �งหมดเกินกวา่ร้อยละ 0.7 ตอ่ปี เนื�องจากกองทนุจะสามารถลดคา่ใช้จ่ายของ Sponsor และ 
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Marketing Agent รวมทั �งหมดได้ไมเ่กินร้อยละ 0.3 ตอ่ปี  
ลกัษณะของทองคาํแทง่ที�กองทนุหลกัลงทนุ  
(ก) ทองคําแทง่ต้องมมีาตรฐานและผา่นการรับรองจากหนว่ยงานที�เป็นที�ยอมรับในอตุสาหกรรมผู้ค้าทองคําในระดบัสากล 
โดยอาจรับรองที�ทองคาํแทง่หรือที�ผู้ผลติทองคําแทง่ก็ได้ ทั �งนี � ในการรับรองคณุสมบตัิของทองคาํแทง่ จะกระทําโดย
หนว่ยงานที�มีความเป็นอิสระเป็นที�ยอมรับในอตุสาหกรรมในระดบัสากล คือ The London Bullion Market Association 
(“LBMA”)  
(ข) มีราคาเป็นที�ยอมรับอยา่งกว้างขวาง โดยผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบราคาทองคาํแทง่ London A.M./ P.M. Fix ผา่น
ทางเว็ปไซด์ www.thebulliondesk.com 
ข้อจํากดัที�สาํคญัในการลงทนุ  
กองทนุจะลงทนุสว่นใหญ่ในลงทนุในทองคาํแทง่ โดยจะไมล่งทนุในหลกัทรัพย์ที�ไมม่ีการซื �อขายในตลาด (unlisted) และ
หลกัทรัพย์ที�มีอนัดบัความนา่เชื�อถือในระดบัที�ตํ�ากวา่อนัดบัความนา่เชื�อถือที�สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) 
รวมถงึ ตราสารหนี �ที�ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ (Unrated Securities)  
ความเสี�ยงของกองทนุ  
(1) ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ�งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ผู้ลงทนุอาจได้รับผลขาดทนุบางสว่นหรือ
ทั �งหมดจากการลงทนุในกองทนุได้  
(2) เนื�องจากกองทนุลงทนุในทองคํา ดงันั �น กองทนุอาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของราคาทองคําในตลาดโลก  
(3) ไมม่ีการรับประกนัความเสี�ยงในผลกําไรหรือขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุ  
 
32.9 ข้อกําหนดเกี�ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที�เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act  
(ซึ�งตอ่ไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนั
การเงินที�ไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเกี�ยวกบั
บญัชีของบคุคลที�อยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ�งรวมถงึบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติ
อเมริกนั ผู้ซึ�งมีถิ�นที�อยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ�งมีถิ�นที�อยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ�งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นั �น 
นอกจากนี �ยงัปรากฏด้วยวา่ในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดาํเนินการออกกฎหมายที�มีข้อกําหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที�คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ�งตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมาย
ตา่งประเทศที�เกี�ยวข้อง”)  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ�งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหนว่ยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที�ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลที�มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที� FATCA กําหนด หน้าที�ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื�อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้า
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที�ในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นต้น  
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั �นจะได้รับผลกระทบที�สาํคญัใน
สองกรณี คือ  
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(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที�กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ�งจะเริ�มต้นตั �งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ�งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบั
สถาบนัการเงินอื�นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งจะเริ�มต้นตั �งแตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที�เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ�งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้าที�ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�
จ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมที�เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั �งในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทั �งผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ ที�เข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ�งอาจทําให้กองทนุรวมไมส่ามารถ
ดําเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อยา่งไมม่ปีระสทิธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่
สามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
เพื�อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั �งเพื�อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้อง และเพื�อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้
ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ�งรวมทั �งผู้ ที�เกี�ยวข้องกบั
การปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ) 
จึงขอสงวนสทิธิในการดาํเนินการดงันี �  
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที�กฎหมายตา่งประเทศ
ที�เกี�ยวข้องกําหนด) ให้คาํยินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ชื�อ ที�อยู ่เลขประจําตวัผู้
เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผลที�ได้รับ 
เป็นต้น)ที�มอียูใ่นบญัชีทั �งหมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุนั �นกบับริษัทจดัการ ให้กบัหนว่ยงานของรัฐทั �งในและตา่งประเทศ ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้อง  
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายนิยอม เพิ�มเติม เพื�อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเกี�ยวข้อง
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที�กําหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื�อข้อมลูที�เคยให้ไว้มีการ
เปลี�ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําสง่หลกัฐานเพื�อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้อง (ใน
กรณีที�เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั �งนี � เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว  
(3) ดําเนินการอื�นใดเพื�อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้อง  
เพื�อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที�จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทั �งเพื�อให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ �นหากมีการดําเนินการที�สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น ในกรณีที�
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการดาํเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที�บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี �ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือ
วา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบ  
การดาํเนินการตามที�บริษัทจดัการแจ้งนี �แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที�ได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  



กองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพ  72 
 

 

(1) ไมรั่บคําสั�งซื �อ/ สบัเปลี�ยน/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  
(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จา่ยจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที�ชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุรายนั �นได้ เพื�อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � ต้องไมข่ดักบั
กฎหมายของประเทศไทย  
(4) ดําเนินการอื�นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ�มขึ �น หากมีการดําเนินการที�สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น  
การดาํเนินการดงักลา่วถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื�อ
หลกีเลี�ยงมใิห้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการที�ไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที�
เกี�ยวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที�จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที�กลา่วแล้วข้างต้น ซึ�งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลอืกดาํเนินการเฉพาะผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคล
ตามที�กฎหมายตา่งประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด)เทา่นั �น  
ทั �งนี � ในกรณีที�กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดเพื�อรองรับการดําเนินการตามที�บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ที�เกี�ยวข้อง) จะดาํเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือดําเนินการอื�นใดที�ราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
33. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

เพื�อประโยชน์ในการยื�นแบบคําขอฉบบันี �ทางระบบอนมุตัจิดัตั �งและจดัการกองทนุ (OFAM) ข้าพเจ้ายอมรับการแจ้งผล
และการติดตอ่ของสาํนกังานทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) โดยถือเป็นการติดตอ่อยา่งเป็นทางการกบัข้าพเจ้าแล้ว 
นอกจากนี � หากปรากฎวา่การยื�นคําขอของข้าพเจ้าไมถ่กูต้องครบถ้วน และสาํนกังานได้แจ้งประเดน็ที�ยงัไมถ่กูต้อง
ครบถ้วนตามวิธีการดงักลา่วแล้ว ให้ถือวา่ข้าพเจ้ายอมรับความไมถ่กูต้องครบถ้วนตามที�แจ้งนั �น รวมทั �งยอมรับกําหนด
ระยะเวลาที�สาํนกังานแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขคําขอหรือนําสง่เอกสารหลกัฐานเพิ�มเติมทกุประการ  
 



กองทนุเปิดเค โกลด์เพื�อการเลี �ยงชีพ  73 
 

 

คู่มือผู้ลงทุน Investor Guide  
 
สทิธิของผู้ลงทนุ Right of Investors  
1. สทิธิในการได้รับทราบรายชื�อบริษัทจดัการทกุแหง่ที�ได้มอบหมายให้บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลเป็นตวัแทนสนบัสนนุ
เพื�อการขายและรับซื �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 ผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุและตวัแทนสนบัสนนุ  รวมทั �ง
ชื�อ  ที�อยู ่และเลขประจําตวัของพนกังานผู้ ทําหน้าที�ขายหรือรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุของนิติบคุคลดงักลา่ว 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�ยวข้องกบัหนว่ยลงทนุที�ได้รับคาํแนะนําเพื�อซื �อหนว่ยลงทนุนั �น  
ตลอดจนรับทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี�ยวกบัความเสี�ยงของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 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. สทิธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที�มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ลงทนุหรือตอ่การตดัสนิใจลงทนุ  
เช่น  การขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที�อยูใ่นขั �นตอนการดาํเนินการเพื�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�ตวัแทนอาจ
ได้รับจากการซื �อหรือขายคืนหนว่ยลงทนุ 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. สทิธิในการแสดงเจตนาวา่ไมต้่องการรับการตดิตอ่ในลกัษณะที�เป็นการขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ (Cold Calling)*  ผู้
ลงทนุมีสทิธิดงันี �    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�อผู้ติดตอ่ ชื�อนิติบคุคลที�ผู้ติดตอ่สงักดั To request the name of contact person and name of juristic  
person which the person making contact performs duties for.  
2) วตัถปุระสงค์ในการติดตอ่ The objective of the contact.  
3) สทิธิที�ผู้ลงทนุจะแสดงเจตนาวา่  ไมต้่องการได้รับการติดตอ่ The right of the investor to declare an intent not to be 
contacted.  
7. สทิธิของผู้ลงทนุที�ไมใ่ช่ผู้ลงทนุสถาบนัที�จะยกเลกิคําสั�งซื �อหนว่ยลงทนุหรือขายคืนหนว่ยลงทนุในกรณีที�เป็นการขายโดย
ผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ The right of non-institutional investors to cancel a purchase order or redemption order in the 
case of cold calling.  
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การร้องเรียน Complaint 
 
1. 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. 
� การดาํเนินธุรกิจของบริษัทหรือตวัแทน    หรือ the business operation of the Company or its distributors, or 
� การปฏิบตัิหน้าที�ของพนกังานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมีนยัสาํคญั    หรือ the performance of duties by the staff 
of the Company or its distributors which are substantial or 
� เกี�ยวกบัการปฏิบตัิที�ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคาํสั�งของทางราชการที�บริษัทหรือตวัแทนต้องถือปฏิบตัิ เช่น กระทําไม่
สจุริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัตอ่โครงการจดัการกองทนุรวม หรือหนงัสอืชี �ชวนของกองทนุ หรือการเปิดเผย
ข้อมลูสาํคญัตอ่ลกูค้า หรือการกระทําใดๆที�ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของลกูค้า  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 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชั �น 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. 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 ถนนวิภาวดีรังสติ 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 �อคืนหนว่ยลงทนุทกุแหง่   All fund distributors 


