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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
คําจํากัดความ  :  

กองทุนรวม   หมายถึง   กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเล้ียงชีพ 

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ   หมายถึง  กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเล้ียงชีพ
ของผูถือหนวยลงทุน 

หนวยลงทุน   หมายถึง   หนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเล้ียงชีพ 

บริษัทจัดการ   หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ใบแสดงสิทธิ    หมายถึง    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพยอางอิง   หมายถึง    หลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใชเพื่อรองรับ
ใบแสดงสิทธิ 

บริษัทจดทะเบียน    หมายถึง   บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผูดูแลผลประโยชน   หมายถึง    ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเล้ียงชีพ 

นายทะเบียน   หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเล้ียงชีพ 

ผูสนับสนุนการขายหรือ   หมายถึง  ผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
รับซื้อคืนหนวยลงทุน 

มูลคาหนวยลงทุน   หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดตามทะเบียนหนวยลงทุน เม่ือส้ินวันที่คํานวณน้ัน ซึ่งจะคํานวณมูลคา
หนวยลงทุนเปนตัวเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธกีารปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล 

วันทําการขาย  หมายถึง  ทุกวันทําการซ่ึงเปนวันที่สามารถขายหนวยลงทุนไดโดยสมบูรณ  

วันทําการรับซื้อคืน  หมายถึง  ทุกวันจันทรของแตละสัปดาห หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทํา
การถัดไป  ซึ่งเปนวันทําการของบริษัทจัดการที่สามารถรับซ้ือคืนหนวยลงทุนได
โดยสมบูรณ  

ราคาเสนอขายหนวยลงทุน  หมายถึง  ราคาขายหนวยลงทุนคร้ังแรกซึ่งเทากับมูลคาที่ตราไว บวกดวยคาธรรมเนียม
การขายหนวยลงทุน (ถามี)  

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลคาหนวยลงทุนที่ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง หักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน    (ถามี) ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
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การสับเปล่ียนหนวยลงทุน        หมายถึง    การสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม
หนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหน่ึง 
(“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) จะดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับซื้อ
คืนจากกองทุนตนทางซ่ึงไดหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) 
ไปชําระคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในโครงการ  

คําเสนอซ้ือ  หมายถึง  คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการเปนการทั่วไปที่ผูทําคําเสนอซ้ือตองปฏิบัติตาม
ประกาศวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการในการเขาถือ หลักทรัพยเพื่อ
ครอบงํากิจการ 

แกไขราคายอนหลัง  หมายถึง   แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองโดยแกไข
ราคายอนหลังต้ังแตวันที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน 

การชดเชยราคา  หมายถึง   การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคา
หนวยลงทุนไมถูกตอง หรือการจายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวย
ลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวน
หนวยลงทุน 

กลุมกิจการ  หมายถึง  บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมารตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
เก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวม 

บริษัทยอย หมายถึง   บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดต้ังขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น 

กิจการ  หมายถึง   บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขาย
ในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือบริษัทมหาชน จํากัด 

เงินฝาก    หมายความรวมถึงเงินฝากอิสลาม เวนแตขอกําหนดในประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะประกาศเปนอยางอื่น 

เงินฝากอิสลาม  หมายถึง  ขอตกลงท่ีเปนไปตามหลักชาริอะหและมีลักษณะที่เทียบเคียงไดกับเงินฝาก โดย
คูสัญญาฝายที่เทียบเคียงไดกับผูฝากสามารถเรียกคืนเงินตนจากคูสัญญาฝายที่
เทียบเคียงไดกับผูรับเงินฝาก ไดเต็มจํานวน ณ เวลาใดๆ 

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฏหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน และ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
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สมาคม  หมายถึง  สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและ
พัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทท่ีเก่ียวกับการจัดการลงทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

สํานักงาน   หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

กฏหมายที่เก่ียวของ  หมายถึง ประมวลรัษฎากร กฏกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และกฏหมายที่
เก่ียวของ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ถามี) 
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ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 
ที่อยูบริษัทจัดการ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32  
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเล้ียงชีพ  
 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung  Thai Shariah Retirement Mutual Fund 
 
1.3. ชื่อยอ : KSRMF 
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปด 
การระดมทุน : ในประเทศ 
ประเภทการขาย : ขายหลายคร้ัง 
 
1.5. อายุโครงการ :   ไมกําหนด  
 
1.6 ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
  
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ :  500.00 ลานบาท  
เงื่อนไข : ในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
ไดไมเกิน 75ลานบาท  (เจ็ดสิบหาลานบาท) 
 
2.2. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท  
 
2.3. จํานวนหนวยลงทุน : 50,000,000.00   หนวย  
 
2.4. ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ  
 
2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก :  500 บาท  
 
2.7. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป :  500 บาท 
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2.8. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน :  500 บาท 
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด  
 
2.9. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด  
 
2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน : 
3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  
เพื่อสงเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพ่ือการเล้ียงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน และตอบสนองผูลงทุนที่
ตองการสรางผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี โดยไมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนไดรับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมจากการลงทุน  
 

3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง 
ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 
การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) : 
 

3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแหงทุน 
การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน 
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 
 

3.4. ลักษณะพิเศษ : 
- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (Specific Fund) 
- กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 
 

รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะนําไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกันมิได 
 

รายละเอียดนโยบาย :  
กองทุนมีนโยบายลงทุนสวนใหญในตราสารทุน ที่ผานเกณฑการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่มีผลประกอบการและมี
แนวโนมการเจริญเติบโตอยูในเกณฑดี สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารอื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ที่ผานเกณฑการคัดเลือกตาม
หลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ หลักทรัพยที่กองทุนจะลงทุนไดผานการหารือหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับ
คณะกรรมการศาสนาของกองทุนเปนที่เรียบรอยแลว  ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivative)  และ
ตราสารหน้ีที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structure Note) 



 

     กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเลี้ยงชีพ 6

ทั้งนี้ หลักทรัพยที่กองทุนจะลงทุนไดผานการหารือหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุน
เปนที่เรียบรอยแลว   
 
3.5. การลงทุนในตางประเทศ : ไมมีการลงทุนในตางประเทศ 
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : 
 
3.6. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปนี้ เวนแต
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภท
หรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
3.6.1 ตราสารแหงทุนในประเทศ  ไดแก  ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผูออกหรือคูสัญญาเปนนิติบุคคลที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้  
(1)  หุน 
 
(2)  หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน 
 
(3)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได  โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
(ก) การลงทุนในตราสารดังกลาวตองเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)  
(ข)  บริษัทจัดการตองดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพซ่ึงมีสภาพคลองในจํานวนที่เพียงพอตอ
มูลคาการใชสิทธิตามตราสารดังกลาว (fully covered) ไวตลอดเวลาท่ีไดลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารนั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
สํานักงานกําหนด 
 
(4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนหรือใบสําคัญ  แสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุน   
 
(5)  ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนหลักทรัพยตาม (1)(2)(3) หรือ (4)  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
3.6.2 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ  ไดแก   
(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก  ไดแก   
(1.1)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย 
หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 
 
(1.2)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพยเปนผูออก 
ซึ่งกําหนดวันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และเปนต๋ัวเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 
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(1.3)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือดังตอไปนี้ 
(ก)  อันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอันดับความนาเช่ือถือของผู
ออกตราสาร ตองเปนอันดับความนาเช่ือถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน (short-term rating) ดวย  หรือ 
(ข)  อันดับความนาเช่ือถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment 
grade)  ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความนาเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือภายใตชื่อ Standard & Poor หรือ 
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม 
 
(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป  ไดแก 
(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อันไดแก   
(ก)  ต๋ัวเงินคลัง 
(ข)  พันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
(ค)  พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่ระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน 
 
(2.2)  ตราสารภาครัฐตางประเทศ  อันไดแก  ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ 
องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออก
หรือผูคํ้าประกัน  ทั้งนี้ ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.6.2 ดวย 
 
(2.3)  ตราสารที่เปล่ียนมือได  ซึ่งหมายถึง  พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกูที่ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุน
กูอนุพันธ  ที่สํานักงานอนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจํากัด  หรือที่ออกภายใตขอผูกพันที่กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง  หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นเปนผูออก  หรือที่เปนหลักทรัพยที่ออกใหมซึ่งผูออก
หลักทรัพยไดเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมนั้นท้ังหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน  ทั้งนี้ 
ตราสารที่เปล่ียนมือไดตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.6.2 ดวย   
 
(2.4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยท่ีมีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูท่ีไมใชหุนกู
อนุพันธ   
 
(2.5) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู 
 
(2.6)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู  หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติ
บุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย  ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ   
 
(2.7)  หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน 
กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน 
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(2.8)  ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(2.9)  ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนตราสารแหงหนี้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 
หรือ (2.7) ทั้งนี้ บริษัทจดัการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.2 เปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน  ผลตอบแทนนั้นตองอยูใน
รูปอัตราดอกเบี้ยคงท่ีหรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น 
 
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.6.2 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน  
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง  หรือคํ้าประกันตนเงินและ
ดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข   
 
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2.2) และตราสารที่เปล่ียนมือไดตามขอ (2.3) ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(1)  เปนตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
 
(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลท่ัวไปวาพรอมจะเสนอราคาซ้ือ
และรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
กําหนดอยูเสมอ โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายุของตราสารนั้น  และ 
 
(3)  เปนตราสารที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   
(ก)  ในกรณีที่เปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผู
ออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  เวนแตผูออกตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตางประเทศ  ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น 
(ข)  ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ  ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได (investment grade)  
(ค)  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายคร้ังแรก  หากตราสารดังกลาวไมมีอันดับ
ความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  ตราสารน้ันตองมี
บริษัทจัดการไมตํ่ากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 
3.6.3 ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  ไดแก   
(1) หุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซ่ึงตองมีลักษณะตามเงื่อนไขในทายขอ 3.6.2 (1) และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุน
ลงทุนในหุนกูแปลงสภาพดังกลาวในการเสนอขายคร้ังแรก  หุนกูแปลงสภาพนั้นตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(ก)  เปนหุนกูแปลงสภาพที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  หรือ 
(ข)  เปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีบริษัทจัดการไมตํ่ากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการ
จัดการ  
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ในกรณีที่หุนกูแปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการคํ้าประกัน การคํ้าประกันดังกลาวตองเปนการคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
 
(2)  หุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย      
 
3.6.4 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 
3.6.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  
เงื่อนไข : ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากธนาคารอิสลาม เงินฝากดังกลาวตองมีลักษณะ ตลอดจนความเส่ียง 
ดังตอไปนี้ 
 

ลักษณะของเงินฝากธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

ประเภทเงินฝากธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย 

การเปรียบเทียบกับเงินฝาก
ธนาคารทั่วไป 

ลักษณะสําคัญที่แตกตางจากเงินฝากธนาคารทั่วไป 

- บัญชีออมทรัพยวะดีอะฮ เงินฝากออมทรัพย 
 
 

  เปนการท่ีลูกคานําเงินมาฝากไวกับธนาคารภายใตเงื่อนไข วะ
ดีอะฮ ธนาคารผูกพันเปนผูคํ้าประกันการชําระเงินทันทีเม่ือรับฝากเงิน 
ผูฝากเงินจะเบิกถอนไดทุกขณะตามความตองการ โดยทั่วไป ธนาคาร
จะไมใหผลตอบแทนการฝากเงิน แตธนาคารอาจพิจารณาเปนกรณี
พิเศษก็ได โดยใหผลตอบแทนในรูปสินน้ําใจ  

 อยูภายใตหลักวะดีอะฮ 
ยัดคอมานะฮ 

 อยูภายใตหลักหลักมุด
อรอบะฮ 
 
 

สําหรับบัญชีออมทรัพยภายใตหลักมุดอรอบะฮ ธนาคารจะนํา
หลักการมุดอรอบะฮหรือการแบงปนกําไร (profit sharing) จากเงินที่
นําไปลงทุน โดยกําหนดสัดสวน profit sharing ระหวางผูฝากเงินและ
ธนาคาร และสามารถกําหนดผลตอบแทนจากเงินฝากไวลวงหนาได 

เงื่อนไขในการจายผลตอบแทน 

(1) บัญชีออมทรัพยวะดีอะฮ ภายใตหลักวะดีอะฮ ยัดคอมานะฮ 

     - ธนาคารไมมีขอผูกพันในการจายผลตอบแทน 

     - ธนาคารอาจแบงจายผลตอบแทนทุกงวดเดือนมิถุนายนและ
ธันวาคมของทุกป 

     - หากมีการถอนเงินกอนชวงส้ินเดือนมิถุนายนและธันวาคม 
ธนาคารจะไมจายผลตอบแทนให 

(2) บัญชีออมทรัพยวะดีอะฮ ภายใตหลักมุดอรอบะฮ 

     - ธนาคารจะจายผลตอบแทนตามอัตราท่ีกําหนด ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- บัญชีเงินฝากมุดรอบะฮ
ทั่วไป ระยะเวลาการฝาก

เงินฝากประจํา 
 

 เปนบัญชีเงินฝากสําหรับการระดมเงินทุน เพื่อที่ธนาคารจะนําเงิน
ฝากของลูกคาไปดําเนินธุรกิจที่ไมขัดตอหลักชารีอะฮ โดยธนาคารจะ
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ตามที่ธนาคารกําหนด  
 
 

แบงปนรายไดที่เกิดจากการลงทุนหรือดําเนินธุรกิจ ใหกับลูกคาตาม
ระยะเวลาฝาก หรือเปนรายเดือน ตามประเภทเงินฝาก 

 

เงื่อนไขในการจายผลตอบแทน 
     - ธนาคารจะจายผลตอบแทนตามอัตราท่ีกําหนด ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
     - กรณีบัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ ธนาคารจะไมจายผลตอบแทนให
หากมีการถอนเงินออกไปกอนครบกําหนดระยะเวลาฝาก 

- บัญชีเงินฝากอัล-อะมีน 
ระยะเวลาการฝากตามท่ี
ธนาคารกําหนด  
 ตามหลักการมุดอรอบะฮ 
 
 
 

     - กรณีบัญชีเงินฝากอัล-อะมีน ธนาคารจะหักผลตอบแทนคืนใน
อัตรารอยละ 70 ของผลตอบแทนท่ีไดจายไปแลว หากมีการถอนเงิน
ออกไปกอนครบกําหนดระยะเวลาฝาก 

ความเส่ียงที่เกี่ยวของกับเงินฝากธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
1. ความเส่ียงที่จะไดรับเงินตนคืน ในกรณีเงินฝากตามหลักการมุดอรอบะฮ ซึ่งอาจเปนไปไดวาการลงทุนของธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย อาจมีผลขาดทุนจากการลงทุน ดังนั้น จึงอาจกระทบตอเงินตนของผูฝากเงิน อยางไรก็ดี ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย จะเปนผูรับผิดชอบผลขาดทุนทั้งหมด โดยหักจากเงินสํารองประเภทตาง ๆ ของธนาคาร และเงินกองทุนของ
ธนาคาร ดังนั้น ความเส่ียงในเร่ืองนี้ จึงนาจะอยูในระดับตํ่า 
2. ความเส่ียงจากการไมไดรับผลตอบแทน โดยที่เงินฝากออมทรัพยวะดีอะฮ ภายใตหลักวะดีอะฮ ยัดคอมานะฮ ธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย ไมมีขอผูกพันในการจายผลตอบแทน ดังนั้น ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จึงอาจไมจาย
ผลตอบแทนให  สวนเงินฝากประจํามุดอรอบะฮทั่วไป และเงินฝากประจําอัล-อามีน ใชหลักการแบงรายไดที่เกิดจากการลงทุน 
ดังนั้น ผูฝากเงินจึงอาจมีความเส่ียงท่ีจะไมไดรับผลตอบแทนในอัตราท่ีคาดการณไว หรือไมไดรับผลตอบแทนเลย ขึ้นอยูกับผล
กําไรหรือขาดทุนในกิจการที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ไปลงทุน 
3. ความเส่ียงจากการไมไดรับผลตอบแทน อันเนื่องมาจากการถอนเงินฝากกอนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก หรือระยะเวลา
จายผลตอบแทน โดยท่ีธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย กําหนดเง่ือนไขในการจายผลตอบแทนไวอยางชัดเจน แตกตางจาก
การจายผลตอบแทนของสถาบันการเงินประเภทอื่น จึงอาจเกิดเหตุการณที่กองทุนมีความจําเปนตองขายทรัพยสิน ไถถอนตรา
สารหรือเงินฝาก หากเกิดกรณีที่จําเปนตองถอนเงินฝากธนาคารอิสลาม โดยไมเปนไปตามเงื่อนไขการจายผลตอบแทน ก็จะ
สงผลใหกองทุนไมไดรับรายไดจากการฝากเงิน ตามที่ควรจะเปนเหมือนการฝากเงินในธนาคารทั่วไป 
 
3.6.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซึ่งเปนไปตามเกณฑขอ 3.6.1 (3) 
 
3.6.7 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับ 3.6.1 – 3.6.6 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.7 อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังตอไปนี้ ในกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปล่ียนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศท่ีแกไขดวย  
 
3.7.1 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 
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(1) ตราสารภาครัฐไทย 
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.2 (2.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก    
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน 
(auto redemption) 
 
3.7.2 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ 3.7.1 (2) เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน
ได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน   
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง  ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทท่ีผูออกหรือผูเปนคูสัญญาราย
ดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลานั้น 
รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย   
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารนั้นใน
แตละรุน  เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto 
redemption) 
 
3.7.3 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได ดังตอไปนี้  ซึ่ง
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุนรายใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนรายนั้น ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
(1)  ตราสารแหงหนี้ในประเทศ 
(2)  ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
(3)  เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปน้ี ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุน
รายเดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา รวมในอัตราสวนดังกลาว 
 โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย หากพาณิชยนั้น เปนสาขาของธนาคารตางประเทศ ใหนับทรัพยสินที่ธนาคารตางประเทศ
ดังกลาวเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมใน
อัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย ทั้งนี้ ไมวาในกรณีใด มิใหคํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนเขา
ในอัตราสวนดังกลาว 
(1) ทรัพยสินตามขอ 3.7.4 (1) (2) หรือ (5) 
(2) ทรัพยสินตามขอ 3.7.5 (1) 
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงิน
ฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง 
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3.7.4 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปน้ี ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
(1) ตราสารแหงทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเปนผูออกหรือคูสัญญา ทั้งนี้ ไมรวมถึงตราสารแหงทุนของบริษัทจด
ทะเบียนที่อยูระหวางดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป 
 
(2) หุนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูออกหุน
ดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
 
(3)  ตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 3.6.2 หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตามขอ 3.6.3 ทั้งนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)    
 
(4) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
  
(5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ที่อันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได  (investment 
grade)    
 
ตราสารแหงทุนตาม (1) และตราสารแหงหนี้ตาม (3) มิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสาร
แหงทุนตามขอ 3.6.1 (2) หรือตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.2 (2.7) 
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหน่ึงและทรัพยสินตามขอ 3.7.5 (1) ที่บุคคลดังกลาวเปนผูออก 
ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย  
 
3.7.5 บริษัทจัดการอาจจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.7.2 ขอ 3.7.3 และขอ 3.7.4  
เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนดังตอไปนี้ 
(1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวซ่ึงบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญา ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา
รายนั้น ไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
 
(2) การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผู
คํ้าประกัน หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
 
3.7.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินของกลุมกิจการน้ันไมเกินอัตราอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ แลวแตอตัราใดจะสูงกวา 
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
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(2) อัตราท่ีคํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและ
สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 
3.7.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน 
หากทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบท่ีใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมี
ไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของ
น้ําหนักของทรัพยสินดังกลาวในตัวช้ีวัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดในขอ 
3.7.2 ขอ 3.7.3 ขอ 3.7.4 หรือขอ 3.7.5 แลวแตกรณีก็ได 
 
3.7.8 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใช
เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู
อาศัย สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น หรือธนาคารตางประเทศ เปนผูออกหรือคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวม
โดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชีหรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับ
กองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา 1 ปแลวแตกรณี ทั้งนี้ ไมวากรณีใด มิใหคํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ
กองทุนเขาในอัตราสวนดังกลาว 
 
อัตราสวนตามวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่มีการกําหนดอายุโครงการต้ังแตหนึ่งปขึ้นไป ทั้งนี้ เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม  
 
ในกรณีที่เงินฝากตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหน่ึง 
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวโดยเฉล่ียต้ังแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวน
ดังกลาว 
 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  เพื่อให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมแจงใหสํานักงานทราบภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย  
 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจส่ังใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น 
 
3.7.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันตอ
สํานักงานเพ่ือไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิดความ
ผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.8 ไดสําหรับรอบปบัญชีนั้น 
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3.7.10 บริษัทจัดการอาจจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดย
มีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
 
3.7.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ 
(1)  ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
(2)  ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 
3.7.12 บริษัทจัดการอาจจะทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ใหบริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยที่
ใหยืม รวมผลประโยชนที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว 
 
ในกรณทีี่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในวรรคหน่ึง หากตอมา
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมี
ไวซึ่งธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได   
 
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงาน
ดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได   
 
3.7.13 บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย  
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หนวยลงทุนของ
กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(1)  ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงของใบแสดง
สิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวท่ีกําหนดในประกาศน้ี โดยถือเสมือนหน่ึงวากองทุนไดลงทุน
หรือมีไวซึ่งหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทยรวมในอัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาท่ีกําหนดตามขอ 3.7.2 ขอ 3.7.3 ขอ 3.7.4 
และ ขอ 3.7.5 ก็ได 
 
มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึงใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดงสิทธิในผลประโยชน
ที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทนุหรือมีไว 
 
(2)  ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ใหบริษัทจัดการคํานวณ
อัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 
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(ก)  นับมูลคาที่ผูออกตราสารดังกลาวมีหนาที่ตองชําระตามตราสารนั้น รวมในอัตราสวนที่ผูออกตราสารดังกลาว 
(ข)  นับมูลคาของหุนที่รองรับรวมในอัตราสวนที่ผูออกหลักทรัพยอางอิง โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในหุนที่รองรับนั้น
โดยตรง ทั้งนี้ มูลคาของหุนที่รองรับใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหุนนั้นซ่ึงคูณกับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แสดงสิทธิดังกลาว แลวแตกรณี   
 
(3)  ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 
(ก)  นับมูลคาที่ผูออกตราสารดังกลาวมีหนาที่ตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนที่ผูออกตราสารดังกลาว 
(ข)  นับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงรวมในอัตราสวนที่ผูออกหลักทรัพยอางอิง โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในหลักทรัพย
อางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลคาของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยอางอิงนั้นซ่ึงคูณกับคา
เดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธอินุพันธ   
 
(4) ในกรณีของหนวยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังตอไปนี้  
(ก) นับมูลคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที่กองทุนไดลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนดังกลาว  
(ข) นับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกลาวลงทุนหรือมีไว รวมในอัตราสวนสําหรับทรัพยสินที่กําหนดไวใน
โครงการนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินนั้นโดยตรง 
 
(5)   ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งการใหยืมหลักทรัพย
โดยใหนับมูลคาทรัพยสินที่ใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยที่กําหนดไวในขอ 3.7.2 ขอ 3.7.3 ขอ 3.7.4 และ ขอ 3.7.5 
โดยถือเสมือนหน่ึงวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยนั้นอยู ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนที่คํานวณตาม
คูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.7.2 ขอ 3.7.3 ขอ 3.7.4 และ ขอ 3.7.5 ก็ได 
 
3.7.14 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.7.2 ขอ 3.7.3 ขอ 3.7.4 และขอ 3.7.5(1) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.7.15 ดวย  
(1)  ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออก
ทรัพยสินหรือผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ก็ได  
(2)  ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหน่ึงรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน  บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได 
 
3.7.15 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.7.14 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาวได
ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิด
ของผูสลักหลัง  หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข   
 
3.7.16 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีกองทุนถืออยู (right issue) หากการ
ใชสิทธินั้นจะเปนเหตุใหกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทดังกลาวมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตนนี้ บริษัท
จัดการอาจซ้ือหุนเพิ่มทุนนั้นโดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติใหเปนไปตามอัตราสวนที่เก่ียวกับเร่ืองดังกลาว ทั้งนี้ เฉพาะภายใน
ชวงระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันแรกที่ผูถือหุนหมดสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนนั้น  
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3.7.17 ในกรณีที่ตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของ
กองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนนั้น มี
มูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยเหตุดังตอไปนี้ ใหบริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแต
วันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  
(1) ตราสารแหงทุน นั้น นั้นในเวลาตอมาเปนตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางแกไขการดําเนินการใหเหตุแหง
การเพกิถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน   
(2) ตราสารแหงหนี้หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ  
 

3.7.18 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดใน
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวตอไปก็ได  
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้น
มีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัท
จัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได   
 

3.7.19 ในกรณีที่การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ  
(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศท่ีกําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นได 
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับ
การผอนผันจากสํานักงาน  และ 
(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผูถือหุนของ
บริษัทนั้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการ
ลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลด
สัดสวนการถือหุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับ
ชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
 

3.7.20 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดใน
ขางตน  หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.7.8 ขอ 3.7.12 ขอ 3.7.16 ขอ 3.7.17 ขอ 3.7.18 
และ ขอ 3.7.19 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได   
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้น
มีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพ่ือให
สํานักงานสามารถตรวจสอบได 
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3.7.21 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม” 
  

4. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  
 

5. การรับชําระหนี้เพ่ือกองทุนรวมดวยทรัพยสินอ่ืน :  
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถ
ชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้  
 

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
5.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธจิากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหน้ี  
 

5.1.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจาก
การรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีในโอกาส
แรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได
สุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินนั้นได และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนที่
ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น  
5.1.3 เม่ือมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่มีเงิน
ไดสุทธิ และจะแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแต
วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดเฉล่ียเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเปน
อยางอื่น  
 

5.1.4 เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวมไดรับชําระหน้ีตามตรา
สารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 5.1.3 โดยอนุโลม  
 

5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
5.2.1 กอนการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนโดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผล
วาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองนั้น  
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ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหน้ี มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนใน
การรับชําระหนี้  
 

5.2.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพยสินดังกลาวดังนี้  
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได  
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาส
แรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถ
จําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว  
 

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
 

5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหน้ีได บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณืวาผูออกตราสารแหงหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหน้ีได เปนผูมีสิทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการชําระหนี้ก็ได ทั้งนี้ ในการ
ดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะไมนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาว มารวมในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแตละคร้ังตามขอ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับ
ชําระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจาย
ในโอกาสแรกที่การเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรพัยสินที่ได
จากการรับชําระหน้ีจนครบถวนแลว และปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจ
นําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได 
 

6. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เกบ็รักษาทรัพยสินของกองทุน
รวม :  
6.1. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน :  
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท : 0-2544-3935  โทรสาร : 0-2937-7783-4 
 

6.2. เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน :  
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
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1) เม่ือบริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญา แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนโดย
บอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน  
 
2) ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว ผูดูแล
ผลประโยชน หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน  
 
3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันมีผลใหบริษัท
จัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงท่ีจะแกไขเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําส่ังระเบียบและขอบังคับ
ดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพ่ิมภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน  และผูดูแลผลประโยชนไม
ประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวให
บริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน  
 
4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน  
 
5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติในการเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ 2535  บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขให
ถูกตองภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการ แกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการ
นับต้ังแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จส้ิน ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ดังกลาว 
 
บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับต้ังแต
วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข และเม่ือไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะ
แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน ทั้งนี้เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปนอยางอื่น  
 
6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นที่เก่ียวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่
กอหรืออาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 
วัน 
  
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมด
ของกองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําส่ังของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอด
ถึงการดําเนินงานอื่นใดท่ีจําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานท้ังหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดย
ฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 
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6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :  
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท : 0-2544-3935  โทรสาร : 0-2937-7783-4 
และ/หรือที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด 

 
7. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี :  
ชื่อ : นาย พจน อัศวสันติชัย 
ที่อยู : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
 
ชื่อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย 
ที่อยู : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
 
ชื่อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ 
ที่อยู : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
 
ชื่อ : นางสาว วนันิสา งามบัวทอง 
ที่อยู : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
 
ชื่อ : นางสาว สุลลิต อาดสวาง 
ที่อยู : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
 
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
8. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน:  
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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9. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย :   ไมมี  
 

10. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : ฝายสนับสนุนงานสาขา ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ 
เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 0-2208-4565-7, 0-2208-4558-9 โทรสาร 0-2256-8717 
 

ชื่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 209 อาคาร เค ทาวเวอร ตึก A ชั้น 6 
ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
โทรศัพท 02 680 2891-2 
 

ชื่อ : ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. 
ที่อยู : เลขท่ี 399 อาคารอินเตอรเชนจ 21 ถนนสุขุมวิท (ส่ีแยกอโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 02 788 2000 
 

ชื่อ : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย 
ที่อยู : สาขาสํานักธุรกิจรัชดาภิเษก, เลขท่ี 123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทรศัพท 02 697 5454 , 02 697 5300 , 02 697 5454 
 

ชื่อ : ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02 359 0000 
 

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 90 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02 724 4000 
 

ชื่อ : ธนาคารออมสิน 
ที่อยู : เลขท่ี 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท 1115 หรือ 02 299 8000 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยกรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 3 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 87/2 อาคารซีอารซี ชั้น 8,12 ออลซีซั่นเพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 672 5999, 02 672 5959 โทรสาร 02 672 5888 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยคันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น 2,3 และ9 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 205 7000 โทรสาร 02 205 7171 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 02 658 8888 โทรสาร 02 658 8000 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเคที ซีมิโก จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 287 อาคารลิเบอรต้ีสแควร ชั้น 8, 15-17, 19, 21 
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02 695 5000 โทรสาร 02 695 5173 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 87/2 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นสเพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 648 1111 , 02 648 1777 โทรสาร 02 648 1000 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 1,2 และ 
อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 841 9000 , 02 627 3100 โทรสาร 02 841 9090 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 657 7000 , 02 657 7171 โทรสาร 02 657 7777 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยทรีนีต้ี จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ชั้น 25-26,29 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02 801 9100, 02 343-9500 ,02 285 5115 โทรสาร 02 801 9399 
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยทิสโก จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น4 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท: 02 633 6555 , 02 633 6999โทรสาร 02 633 6660 อีเมล: tiscosec@tisco.co.th 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 19 อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 3 ชั้น 20 - 21 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท 02 949 1000 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 217 8900 , 02 217 8888 โทรสาร 02 217 8643 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยโนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
โทรศัพท 02 638 5000 , 02 287 6000 โทรสาร 02 287 6001 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท 02 231 3777, 02 618 1000 , 02 618 1018 - 24 
โทรสาร 02 618 1001, 02 231 3951 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยฟนันซา จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 48/21, 48/24 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 12 A 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท: 02 352 4000 ,02 697 3871-5 โทรสาร 02 352 4098-99 
call Center: 02 352 4050 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17, 18 , 25 
ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท 02 658 9000, 02 658 9236-7, 02 658-9500 โทรสาร 02 658-9110 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 11 หอง 1102, ชั้น 14 หอง 1404 และช้ัน 15 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02 635 1700 , 02 268 0999 โทรสาร 02 635 1615 
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยภัทร จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร1 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02 305 9559, 02 305 9000 โทรสาร 0 2305 9558 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 999/9 ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 20 – 21, 25 
ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02 658 6300 โทรสาร 02 658 6301 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1 ชั้น 2 
ถนน พระราม4 สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02 660 6677 ,02 660 6688โทรสาร 02-660-6678 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ชั้น 3 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 659 8333 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยอารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้น 10 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 02 862 9999 โทรสาร 02 108 0999 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิวร่ี ชั้น 7, 14, 17 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 02 680 5000 โทรสาร 02 680 5111 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 3/1 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02 680 1234 อีเมล : public_relations@asiaplus.co.th 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเออีซี จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ชั้น 17 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 02 659 3456 โทรสาร 02 659 3457 
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 18 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 658 5800 โทรสาร 02 658 5779 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยไอรา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 02 684 8888 โทรสาร 02 160 5400 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุนเว็ลธ เมจิก จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 383 ถนนลาดหญา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท 02 861 4820 โทรสาร 02 861 4902 
 

ชื่อ : บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร ชั้น 1/1 และ 2/1 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02 648 3600, 02 648 3500 โทรสาร 02 648 3920 
 

ชื่อ : บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 401-407 มุมถนนแปลงนาม ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท 02 225 0202, 02 223 2288 โทรสาร 02 688 9740 
อีเมลล info@huasengheng.com 
 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังหรือยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง ในกรณีของการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนพิ่ม
เติม ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบเพ่ือทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน 
โดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงต้ังจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ปฏิบัติหนาที่อยูกอนแลว  
 

11. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี 
 

12. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษากองทุน :  
บริษัทจัดการจะแตงต้ังบุคคลไมเกิน 7 ทาน เพื่อเปนคณะกรรมการศาสนา ซึ่งบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังนั้น เปนผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานศาสนาอิสลามเพื่อใหคําปรึกษาในเร่ืองหลักเกณฑการลงทุนตามหลักของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ คณะท่ีปรึกษากองทุนที่
บริษัทจัดการจะแตงต้ังขึ้นดังกลาวไมมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแตอยางใด และคาตอบแทนของ
คณะกรรมการจะถือเปนคาใชจายของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงรายช่ือคณะกรรมการศาสนาใหผูถือหนวยลงทุนทุก
รายทราบโดยจะแจงไปพรอมกับการจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
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คณะกรรมการศาสนา บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไมถือเปนการแกไขรายละเอียด
โครงการ และรายงานไวในรายงานเม่ือส้ินรอบปบัญชีของกองทุน 
 
การประชุมคณะกรรมการศาสนาแตละคร้ังจะตองมีกรรมการอยางนอย 3 ทานเขารวมประชุม กรณีที่ไมสามารถจัดการประชุม
ได บริษัทจัดการอาจดําเนินการสงมติเวียนใหคณะกรรมการทุกทานพิจารณา โดยการลงมติใดๆ จะตองไดรับความเห็นชอบ
เกินก่ึงหนึ่งจากคณะกรรมการศาสนาทั้งหมด ทั้งนี้ การจัดสงรายงานการลงทุนของกองทุนใหคณะกรรมการศาสนาทราบทุก
เดือน เพื่อคณะกรรมการศาสนาจะไดตรวจสอบหลักทรัพยที่กองทุนไดลงทุนกับหลักเกณฑที่ไดใหความเห็นชอบ  
 
13. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  
13.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการส่ังซื้อหนวยลงทุน  
ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ “กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพ่ือการเล้ียงชีพ” สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอ
ขายหนวยลงทุน คูมือภาษีอากร ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  และสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุน
ไดในวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ซึ่งจะไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการโดยเร่ิม
ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 15.30 น. และต้ังแตเวลาเปดทําการของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 14.00 น. (ถามี) 
 
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีกองทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  และ
เอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และแบบคําขอ
เปล่ียนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไวที่บริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว  
 
13.2 วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุน 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองส่ังซ้ือเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 500 บาท ในการสั่งซ้ือแตละครั้ง เม่ือรวมกับเงินสะสมท่ีจายเขา
กองทุนสํารองเล้ียงชีพและ/หรือ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ทั้งนี้ ตองไมเกิน 300,000 บาท  ในราคาจองซ้ือหนวยละ 
10 บาท โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน “ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชีกองทุน” 
(เฉพาะผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดที่จัดต้ังและจัดการโดยบริษัทจัดการเปนคร้ังแรก) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอม
ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 15.30 น.    
และท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย  ต้ังแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 14.00 น. (ถามี) 
 
13.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
13.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอง  
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13.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการถึง
เวลา 15.30 น.  โดยชําระเปนเงินสด  เช็ค  ดราฟต หรือคําส่ังโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการส่ังซื้อภายในวันเดียวกับวันที่ส่ังซื้อ
เทานั้น  
 

หากชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่ตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนนั้นกอนเวลาปดรับเช็คตางธนาคารเขาบัญชี (เวลาปด clearing) ทั้งนี้ สําหรับการซ้ือหนวย
ลงทุนผานธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส่ังซ้ือตองชําระเปนเงินสด เช็ค หรือดราฟตของ
ธนาคารกรุงไทยของสาขาน้ันเทานั้น  โดยเช็คหรือดราฟตดังกลาวจะตองลงวันที่ที่ส่ังซ้ือและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม 
“บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพ่ือการเล้ียงชีพ”   โดยบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว เปน
บัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ  เกิดขึ้น บริษัทจัดการ
จะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุน
คร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 

ในกรณีที่ส่ังซ้ือผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย หากสั่งซื้อเปนเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดทันที ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อไดต้ังแตเวลาเปดทําการของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 14.00 น. (ถามี)   แตหากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเปนเช็ค ดราฟต 
หรือวิธีอื่นใดที่ตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลา 
12.00 น.  
 
ในการชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการ เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัท
จัดการไมได และผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิก
ถอนการส่ังซ้ือหนวยลงทุนและขอคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวย
ลงทุนจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน จะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไดเรียกเก็บเงินตามคําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุน
เต็มตามจํานวนแลว 
 
ในกรณีที่การชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้น และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตนั้นคืน
ใหกับผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
 
13.5. การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน ตามที่ส่ังซื้อและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว 
ยกเวนในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ โดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่
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ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนและไดชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนท่ีเสนอขายคร้ังแรกกอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการเสนอขายกอนครบ
กําหนดระยะเวลาดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปดประกาศแจงใหผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   
 

ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวน
จํานวนหนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรไดใหแกผูส่ังซ้ือ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวย ลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 
 

ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซ้ือหนวยลงทุนของผูส่ังซ้ือ
หนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 
พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปด
การเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
 

13.6. การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ 13.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืน
เงินคาซ้ือหนวยลงทุนสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรแตบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีระบุใน
คําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
 

13.7 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเน่ืองจากหลังส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกแลวปรากฏวาโครงการไม
สามารถขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
ในชวงดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกตามสัดสวนของเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
ในชวงดังกลาว (ถามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ด
คร่ึงตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน 
 

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรกทุกวันทําการ โดยบริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุนภายใน 15 วันหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการ
ถัดไป  ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทยหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอื่นที่ไมใช
ธนาคารกรุงไทย จนถึงเวลา 15.30 น. 
 

14.1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซ้ือ  
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือภาษีอากร และเอกสารการส่ังซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการในระหวางเวลาทําการ  
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14.2 วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุน 
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีกองทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชี และ
เอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชี
ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
ผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และแบบคํา
ขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกําหนด  ซึ่งจะติดประกาศไวบริษัทจัดการเพื่อแจง
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวา
ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
14.2.1. วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยตนเอง  
             วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผาน บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย และผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย (ถามี) 

 ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย และผูสนับสนุนอื่น โดย
กรอกใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหครบถวน พรอมทั้งจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวา 500 บาท  

 ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองสงใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือผูสนับสนุนอื่น 
พรอมทั้งชําระคาส่ังซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวน 
 
14.2.2 วิธีการซื้อหนวยลงทุนดวยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น  โดยผู
ลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการ ดังนี้  
1.  กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ตามความเปนจริงให
ครบถวนและถูกตองและย่ืนใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 
2.  ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในงวดใดมีไมเพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
อื่นจะหักบัญชีเพื่อซื้อหนวยลงทุนซ่ึงรวมคาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับการซ้ือหนวยลงทุนแลว ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือ
สถาบันการเงินอื่นจะไมหักเงินจากบัญชีเงินฝากน้ัน ๆ และจะทําการหักบัญชีเงินฝากในงวดถัดไป และจะไมหักบัญชีเงินฝาก
ยอนหลังสําหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไมเพียงพอท่ีหักชําระคาซ้ือหนวยลงทุนซ่ึงรวมคาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับการซ้ือ
หนวยลงทุนนั้น  
 
3. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการแกไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองยกเลิกการ
ใชบริการเดิมและกรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ฉบับใหม
ย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 
4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอก “ใบคําขอ
ยกเลิกหนังสือยินยอมใหบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
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14.2.3. ส่ังซ้ือผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยวิธีการดังตอไปนี้    เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ-
ขายคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยรหัส
ประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการท่ีกําหนดในหนาจอของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  หรือตามท่ีระบุอยู
ในเอกสารวิธีการใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  จนครบขั้นตอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยในวันทําการใดเปนรายการส่ังซื้อหนวย
ลงทุนในวันทําการนั้น และการส่ังซ้ือหนวยลงทุนต้ังแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวันทําการใดหรือใน
เวลาใด ๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาท่ี
บันทึกของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกลาวได หากผูส่ังซื้อ
และเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
 
ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซ้ือหนวยลงทุนใหเพียงพอ
สําหรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมที่เก่ียวกับของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไม
ทํารายการซื้อหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในคร้ังนั้น  
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน เม่ือนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นาย
ทะเบียนไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงให
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัท
จัดการและผูสนับสนุนและประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  
 
14.2.4. ส่ังซ้ือผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยวิธีการดังตอไปนี้  เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ
ขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจากธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวเพื่อ
ใชบริการธนาคารทางโทรศัพทได โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการทํารายการที่ไดรับฟงจากระบบซื้อหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือ
ตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจนครบขั้นตอนการส่ังซื้อหนวย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เปนการทํา
รายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการนั้น และการส่ังซื้อหนวยลงทุนต้ังแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวัน
ทําการใดหรือในเวลาใด ๆ ของวันหยุดทาํการ บริษัทจัดการจะถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป 
ทั้งนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพทของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทดังกลาวได หากผูส่ังซื้อและ
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพทไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
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ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซ้ือหนวยลงทุนใหเพียงพอ
สําหรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมเก่ียวของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไมทํา
รายการซื้อหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในครั้งนั้น  
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเม่ือนายทะเบียนไดทํารายการจัดสรรหนวยลงทุน
ใหเรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่
นายทะเบียนไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราว หรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงให
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัท
จัดการและผูสนับสนุนและประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ   
 
14.2.5. Internet  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต  โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ   พรอมทั้งจะปด
ประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุน 
 
14.2.6 การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR)  ของบริษัทจัดการ     
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR)  เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือ
หนวยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR)  ที่บริษัทจัดการได 
ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ ซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
14.2.7. ไปรษณีย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด 
 
14.3. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน 
14.3.1. บริษัทจัดการและผูสนับสนุน 
ผูส่ังซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร  หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเปนเช็ค 
ดราฟต ผูส่ังซ้ือตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย  “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพ่ือการเล้ียงชีพ” ที่
บริษัทจัดการ  ธนาคารกรุงไทย หรือ  “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย”  ที่บริษัท
จัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคาร
กรุงเทพ และธนาคารทหารไทย โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภท
ออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือ
ผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน   
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ 
หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว 
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนจะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไม
สามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
ในกรณีที่ส่ังซื้อผานธนาคารกรุงไทยเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดทันที่ ผูส่ังซื้อสามารถส่ังซื้อ
ไดภายในเวลาทําการของธนาคารกรุงไทย หากผูจองซื้อชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดท่ีตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผล
ในวันทําการถัดไป ผูส่ังซื้อตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนนั้นกอนเวลาปดรับเช็คตางธนาคารเขาบัญชี (เวลาปด clearing)  
 
ทั้งนี้ สําหรับการซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด 
หรือชําระเปนเช็ค ดราฟต ของธนาคารกรุงไทยสาขาน้ันเทานั้น  
 
ในกรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย หากผูส่ังซื้อชําระเปนเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียก
เก็บเงินไดทันที ผูส่ังซื้อสามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. แตหากผูส่ังซื้อชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใด
ที่ตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผูส่ังซื้อตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.  
 
14.3.2. เคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินคาซ้ือหนวยลงทุน
จากบัญชีเงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวเม่ือขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนนี้
เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยผสมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF1)” โดยบัญชีจอง
ซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือ
ผลประโยชนใดๆ  เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงช่ือธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนใน
หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 

14.3.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหัก
เงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวเม่ือขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจาก
การส่ังซ้ือหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยผสมเพื่อการเล้ียงชีพ 
(RMF1)” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมี
ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ  เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจง
ใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงช่ือธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อ
หนวยลงทุนในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
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14.3.4. Internet  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต  โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ พรอมทั้งจะปด
ประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุน 
 
14.3.5. หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื่นซ่ึงบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต ตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับ
จากการส่ังซ้ือหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยผสมเพื่อการเล้ียง
ชีพ (RMF1)” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหาก
มีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ  เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจอง
ซื้อหนวยลงทุนในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 
14.3.6. ไปรษณีย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณยีได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด 
 
14.4. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
14.4.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอง  
 
14.5 การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับชําระหารดวยราคาเสนอขายหนวย ลงทุน ณ 
ส้ินวันที่จํานวนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนจํานวนน้ันปรากฏในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหนวยลงทุนที่
ไดรับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนงแตใชทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 
ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ในกรณีที่ส่ังซื้อพรอมกันและมี
หนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูส่ังซื้อที่ส่ังซื้อพรอมกันนั้นตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อแตละรายส่ังซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม
จัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวย
ลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูส่ังซื้อทราบลวงหนา  
 

14.6  การคืนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุน 
ในกรณีที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซ้ือรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการส่ังซ้ือกอนไดกอน และหากมีการส่ังซื้อ
พรอมกัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูส่ังซื้อที่ส่ังซื้อ
พรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อแตละรายส่ังซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และบริษัทจัดการจะคืนเงินคา
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูส่ังซื้อตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อระบุไว
ในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันที่ส่ังซื้อหนวยลงทุน  
 

14.7 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดต้ังโดยบริษัท
จัดการเพื่อส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบ
ลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได  
 
การส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนครบถวนและไดทํารายการขายหนวย ลงทุน
แลว เพื่อใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน และผูส่ังซื้อจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลว
เห็นวาการส่ังซื้อในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจาก
ผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

การลงทุนในกองทุนใหไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี ผูจองซื้อมีหนาที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎหมายภาษีอากร  
 

15. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  
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15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  
1. เม่ือบริษัทจัดการไดรับใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามที่กําหนดแลว บริษัทจัดการจะสงมอบสําเนาใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และ/หรือสําเนาใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐานในการเปดบัญชีและการซ้ือหนวยลงทุน  
 

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเปดบัญชีในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตาม
รายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  
 

3. นายทะเบียนจะจดแจงชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุน
แลว และผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว และในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตอเม่ือนายทะเบียนไดทําการจัดสรรเงินคาการรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนแลว 
 

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกคร้ังที่มีการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการสงมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย
หนวยลงทุนคร้ังแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  บริษัทจัดการโดย
นายทะเบียนจะดําเนินการจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันทําการ
ขายหรือวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
 

5. บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนขอมูลที่ถูกตองที่สุด ดังนั้น หากปรากฏขอผิดพลาดใด ๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 7 วัน
ทําการนับ ต้ังแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลดังกลาวถูกตอง  
 

16. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
16.1 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน:  
-บริษัทจัดการ -ผูสนับสนุน 
รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
 

16.2 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
 

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
16.2.1 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนเม่ือผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนดวยตนเอง 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดที่บริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือผูสนับสนุนไดทุกวันทําการ 
หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดในเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดใหครบถวน
และย่ืนตอบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทยหรือที่ผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย ต้ังแตเวลาเปดทําการ จนถึงเวลา 
15.30 น.  ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืน ซึ่งคํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการใน
กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ่มวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดโดยถือวาไดรับมติ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว   
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บริษัทถือวาคําส่ังขายคืนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังขายคืนสําหรับวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป  
 
ทั้งนี้ ผูสนับสนุนจะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนเปนมูลคาต้ังแต 
10 ลานบาทขึ้นไป  
 
16.2.2 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ   
พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุน  
 
16.2.3 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของ
ธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการ พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน     
  
16.2.4 Internet 
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจงใหทราบ
ลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัท
จัดการและผูสนับสนุน      
 
16.2.5 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ     
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เม่ือผูถือหนวย
ลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใชบริการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ 
(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
16.2.6. เงื่อนไขการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนไดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและไดทํารายการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนแลว  
 
ผูส่ังขายคืนไมสามารถยกเลิกคําส่ังขายคืนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปนกรณีที่บริษัท
จัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินที่เกิดจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน”  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนที่ส่ังขาย
คืนหนวยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ  
 
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาหนวยลงทุนเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกัน
เกิน 1 ป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
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16.2.7 การจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน     
การจัดสรรการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “ส่ังขายคืนกอนไดกอน” ในกรณีที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุนพรอมกัน
และมีเงินสดไมเพียงพอตอการจัดสรรใหทุกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะน้ันใหผูส่ัง
ขายคืนพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนแตละรายส่ังขายคืนมาน้ัน  
 
ยกเวนในกรณีตามขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินที่เกิดจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” บริษัท
จัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืน โดยคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันที่บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนส่ังขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่ส่ังขายคืนโดยคูณ
จํานวนหนวยลงทุนดวยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนนั้น  
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนส่ังขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนดวยราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ วันทําการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนที่คํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 
ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูส่ังขายคืนมีจํานวนหนวยลงทุน
ตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน  
 
ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูตาม
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูตาม
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  
 
ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนส่ังขายคืนหนวยลงทุนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตามทะเบียนผู
ถือหนวยลงทุนมีมูลคาตํ่ากวามูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดนั้นดวย
วิธีการเดียวกับหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนและทําใหเกิดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการ
เปล่ียนแปลงมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า บริษัทจัดการจะแจงใหตัวแทนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันเพื่อให
ตัวแทนติดประกาศใหผูลงทุนทราบ  
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนตามการส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่สมบูรณซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขางตนเทาที่บริษัท
จัดการสามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในทะเบียน
หนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 
 
16.2.8. การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันทาํการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนใหแกผูส่ังขายคืนตามวิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในโครงการในการชําระเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชี
กองทุน 
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16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  ทุกวันทําการ   
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนเพิ่มเติม : 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป  ตาม
ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่คํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการคําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”  ทั้งนี้ 
ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ่มวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนได โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 
16.4 ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนา :  ไมตองแจง  
รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
 
รายละเอียดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
 
17. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะเปดดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหลังจากไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว เปนเวลา 6 เดือน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะ
สับเปล่ียนจะตองปฏิบัติตาม หลักเกณฑ  เงื่อนไขและวิธีการตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และหนวยงาน
ที่เก่ียวของกําหนด ทั้งนี้จะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือช้ีขวน   
 

การสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะ
ดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนตนทางซ่ึงไดหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน (ถามี) ไปชําระคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเง่ือนไขที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแกผู
ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปล่ียนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอ
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือ ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปล่ียนนั้นทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางภายใน
วันทําการสุดทายของปนั้นๆ  เพื่อประโยชนในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซ้ือหนวยลงทุนตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีบริษัท
จัดการเปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหเทานั้น  
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17.1 รูปแบบการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
1. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
1.1 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้  
1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) ภายในวันและเวลาท่ีระบุในขอ 17.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
 

2) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหครบถวน
ชัดเจน โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทางที่ตองการสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมทั้งจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนตนทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด และย่ืนคําส่ังตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะสงมอบ
หลักฐานการสับเปล่ียนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
3) ในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนกองทุนนี้ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุน
ขั้นตํ่าของการส่ังขายคืนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ 
 

4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
 

5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายคืน
หนวยลงทุนมีไมเพียงพอท่ีจะนําไปซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าที่ระบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว 
 

6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจํานวนเงินที่ไดไมเพียง
พอที่จะนําไปซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมนําเงินดังกลาวมาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไวในคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุน   
 

7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” และขอ 20. “การขายหรือหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวา
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวเปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของวันแรกที่จะเปดทําการสับเปล่ียนคร้ังตอไป 
 

8) เม่ือผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนไมได หากรายการดังกลาวนั้น บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสร็จส้ินสมบรูณแลว ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใตวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม
ตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
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1.2 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือ
หนวยลงทุนและสมัครใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ตของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุน
สามารถสงคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็ปไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใชบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

1.3 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) หรือผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
 

2. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพของบริษัทจัดการ   
ผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของบริษัทจัดการ 
สามารถทําไดโดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําส่ังสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาว ระหวาง 
บลจ.” หรือใบคําส่ังอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติม ระบุจํานวนเงินที่ตองการสับเปล่ียน ชื่อกองทุน และรายละเอียด
อื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด เพื่อประกอบการสับเปล่ียนหนวยลงทุนไปย่ืนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ถามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

บริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงินที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของบริษัทจัดการอื่น และ
ขอมูลการลงทุนเดิม ตามที่ไดระบุในหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใตชื่อของผูถือหนวยลงทุน และตองนําสงเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้นๆ โดยเช็ค หรือเงิน
โอน หรือวิธีการอื่นใด เปนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพนี้ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
ภาษีอากร 
 

บริษัทจัดการจะถือวันที่ทํารายการสับเปล่ียนเขาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 17.2 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการของ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น (กองทุนตนทาง) นําสงเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ลาชากวาวันที่กําหนดไวใน
กฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือวารายการดังกลาวเปนรายการซื้อ มิใชรายการสับเปล่ียนหนวยลงทุน โดยระบุไวในหนังสือ
รับรองการซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ  เล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อแนบเปน
หลักฐานประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดประจําป 
 

3. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่น 
ผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการอื่นสามารถทําไดโดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําส่ังสับเปล่ียนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุน
ระยะยาว ระหวาง บลจ.” หรือใบคําส่ังอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติม โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง จํานวนเงินที่ตองการ
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ไดรับจากการขายคืนกองทุนตนทางเพื่อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหนวยลงทุนที่ตองการจะสับเปล่ียนออกจาก
กองทุนตนทาง ชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพรอมทั้งเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด และช่ือบัญชีจองซื้อหนวย
ลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปย่ืนท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาหลักฐานการรับคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองแจงตอบริษัทจัดการของ
กองทุนปลายทางนั้นถึงการทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวเอง 
 
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ตองการสับเปล่ียนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงศจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่
ปรากฎอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 
 
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมด
เทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
 
บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุน ซึ่งหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
(ถามี) ในกรณีดังกลาวใหแกกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่ผูถือหนวยประสงคจะซ้ือหนวยลงทุนหรือบริษัทจัดการท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพดังกลาวตามที่ระบุไวในใบคําขอสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต
วันที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่สมบูรณแลว ทั้งนี้ ผูถือ
หนวยลงทุนจะตองศึกษารายละเอียดเก่ียวกับมูลคาขั้นตํ่าในการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางดวย หากมูลคาเงินโอน
ไปเพื่อซ้ือหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไมเพียงพอตอมูลคาขั้นตํ่าของการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู
ถือหนวยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชนทางภาษีได 
 
17.2. ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปนี้เปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณี
สับเปล่ียนหนวยลงทุน โดยแบงประเภท ดังนี้ 
 
ตารางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (1)  

กองทุนตนทาง (Switching out) กองทุนปลายทาง (Switching in) วันชําระเงิน 
ประเภทกองทุน ราคาสับเปล่ียนออก ประเภทกองทุน ราคาสับเปล่ียนเขา 
กองทุนตลาดเงิน T กองทุนทุกประเภท T T+1 

 
กองทุนตราสารหน้ี 

 
T 

กองทุนตลาดเงิน T+1  
T+2 กองทุนตราสารหน้ี T 

กองทุนผสม+ตราสารทุน 
กองทุนผสม+ตราสารทุน  

T 
กองทุนตลาดเงิน T+2  

T+3(2)  กองทุนตราสารหน้ี T+1 
กองทุนผสม+ตราสารทุน T 
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หมายเหตุ : (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีกองทุนประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากกองทุนขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะเพิ่มเติมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนประเภทใหมนั้น โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
                   (2) วันที่ชําระเงินระหวางกองทุนตนทางและกองทุนปลายทาง 
                 
17.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทุกวันทํา
การ ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
สําหรับวันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป 
 
18. การเล่ือนกาํหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปน้ี  
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพย
หรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 
ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเล่ือนไดไมเกิน 
10 วันทําการนับต้ังแตวันทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผอนผันดังกลาวไมรวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุก
แหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซ้ือขายหนวยลงทุน และแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน  
(2) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการไดรับความเห็นชอบหรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชน
ดําเนินการดังกลาวแทนก็ได  
 (3) ในระหวางที่บริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนนั้นหากถึงวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนวันอื่น 
และมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตองรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองชําระ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ยังคางอยูใหเสร็จส้ินกอน แลวจึงชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวย
ลงทุนที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันนั้น ๆ ตอไป 
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19. การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน:  
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
(2) เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปน
ธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อ
คืนหรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือจะหยุด
รับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนในกรณีนี้ไดไมเกิน1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
บริษัทจัดการจะประกาศการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือประกาศการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ณ ที่ทํา
การทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซ้ือขายหรือสับเปล่ียน
หนวยลงทุนและแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน และ
บริษัทจัดการจะรายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปดนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวัน
ทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการกอนวัน
เปดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมทั้งแจงการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทําไดดวย  
 
ในกรณทีี่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  
 
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําส่ังซื้อ
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชน
ยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้น
ตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่
ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการ
ทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน 
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20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุด
รับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต
รวมแลวตองไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุด
รับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปได 
 
21. การชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน:  
21.1 บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนไดในกรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนนําหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้นไปชําระเปนคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
เดียวกันเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  ตามวิธีการในขอ 17 
21.2 กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไม
ถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 
 
22.สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดแูลผลประโยชน ผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหนวย
ลงทุน  (ถามี) และที่ปรึกษา (ถามี) :  
22.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่ม
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ   ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งใน
ปจจุบันและท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด  
 
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซ่ึงผลประโยชนที่ไดจากการนํา
ทรัพยสินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 
 
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน (ถามี) 
 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว 
เพื่อใหไดรับการชําระหน้ีหรือไดมาซ่ึงสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย
ดังกลาว 
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(6) รับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนท้ังหมดที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขาย
คืนหนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุนเปนการช่ัวคราว หรือการปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 14 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขาย
คร้ังแรก" และกรณีการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวย   ลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุด
รับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุในขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” 
 
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวันทําการถัดจากวันทํา
การซื้อขายหนวยลงทุน 
 

(8) เล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุในขอ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวย ลงทุน” 
 

(9) ส่ังจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือ
ผูถือหนวยลงทุนและกองทุน” 
 

(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผู
ถือหนวยลงทุนและกองทุน” 
 
(11) เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ 28 “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”  
 

(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนช้ีแจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 
 

(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ 29 “การเลิกโครงการ” 
 

(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี  และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับแตวันส้ิน
ปบัญชีของกองทุน รวมทั้งจัดใหมีรายงานดังกลาวฉบับลาสุดไว  ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหง
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได และ
จัดสําเนาใหเม่ือผูถือหนวยลงทุนรองขอ 
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(17) จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการน้ัน 
 
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกส้ินวันทําการน้ัน 
 
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตรา
ที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือ
ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราท่ีกําหนด 
 
(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติม
จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทํา
การนับแตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติมนั้น 
 
(21)  จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชี และจัดสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้
ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน 
 
(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน
ตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ 6.2 “เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
 
(23) แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผู ถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวย การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
 
(25) แตงต้ังผูชําระบัญชีของกองทุนเม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(26) แตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
(27) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
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(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่มีการแกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 
22.2  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราท่ีกําหนดในโครงการ 
 
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดต้ังและดําเนินงานของ
กองทุน เชน เงินซ้ือหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของ
กองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําส่ังของบริษัทจัดการ เม่ือตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวน
แลว 
 
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 
(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาท่ีเปนธรรมในกรณีที่
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปน
ทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(6) จายเงินเฉล่ียคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเม่ือเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแล
ผลประโยชนทราบลวงหนาตามสมควร 
 
(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้ 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จส้ิน 
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 
(ค) จายเงินสวนท่ีเหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุน
ที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยู 
 
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะส้ินสุดลงเม่ือผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 



 

     กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเลี้ยงชีพ 48

(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เม่ือเห็นวาคํานวณถูกตองแลวผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว 
 
(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การ
เปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแล
ผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษร 
 
(10)  จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ 
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย 
ดอกเบี้ย และอื่นๆ 
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว 
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน 
(ง) จัดทํารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคา
ขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน 
 
(11)  ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผู
ถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและ
ที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที 
ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหผูดูแผลประโยชนจัดทํารายงานเก่ียวกับเร่ือง
ดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึง
เหตุการณดังกลาว 
 
(12)  ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535    
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดไว โดยเครงครัด 
 
(13)  แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทํา
การปดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ 
 
(14)  ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรอง
จากทรัพยสินของกองทุน 
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(15) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมี
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับ
ไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
แทนเงนิ และกรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง 
 
(16)  แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการใหความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ 
 
(17)  ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 
 
(18)  แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เก่ียวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบป
บัญชี และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 
เดือนนับต้ังแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน  3 เดือนนับต้ังแตวันส้ินปบัญชีของกองทุน  
 
(19)  รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตาม
จํานวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแต
ละวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 
(20)  ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระ
ผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 
(21)  รับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน 
 
(22)  ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศท่ีบริษัทจัดการ ประสงคจะลงทุนใน
หรือมีไวซึ่งหลักทรัพยนั้น ใหผูดูแลผลประโยชนแตงต้ังผูรับฝากทรัพยสินอื่นซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม 
 
(23)  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของ
ผูดูแลผลประโยชน 
 
22.3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  
เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเปนอยางอื่น 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ไดรับคาธรรมเนียมตางๆ สําหรับการทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถามี) ตามที่ระบุในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
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(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามขอกําหนด และเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา
แตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 
(3) จัดสงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนหรือเอกสารการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนวยลงทุนที่จําหนายตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(4) แจกจายหรือรับเอกสารเก่ียวกับการขอใชบริการกองทุนเปดและการส่ังซื้อหรือการขายคืนหนวยลงทุน 
 
(5) รับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนแกผูที่ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุน 
 
(6) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน 
 
(7) สงมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 
 
(8) ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มี
ผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของหนวย
ลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 
 
(9) ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพ่ือจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 
 
(10) ทําหนาที่ใหบริการและใหขอมูลหรือเอกสารใดที่จําเปนในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แกผูถือหนวยลงทุน และ/หรือ
ผูสนใจทั่วไป รวมทั้งทําการอื่นใดที่เก่ียวของกับหนาที่ดังกลาวขางตน ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่เปนผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 
22.4. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหนาย : ไมมี  
 
22.5. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี  
 
22.6. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่น ๆ :  
สิทธิของคณะกรรมการศาสนา 
คณะกรรมการศาสนามีสิทธิในการใหคําแนะนําปรึกษาแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะไมมีอํานาจควบคุมการดําเนินการของบริษัท
แตประการใด โดยบริษัทจัดการมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงผูเดียวในการจัดการกองทุน ไมวาจะเปนการซ้ือขาย
หลักทรัพยหรือการจัดการดานอื่นใดก็ตาม 
 
22.7. สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ และการแตงต้ังคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี  
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23. คาธรรมเนยีมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม :  
23.1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
คาธรรมเนียมการขายหนวย : ไมมี 
 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี 
  
คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (switching fee) :    
ไมคิดคาธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที่จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคร้ังละ 200 บาท ตอรายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนคิดคาธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ 
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว  
 
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน :  ไมมี 
 
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
 
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (exit fee) :  ไมมี 
 
อื่นๆ ระบุ :  
- คาธรรมเนียมการทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคาร
พาณิชยกําหนด  
 
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวย
ลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจาย
ในการโอนหนวยลงทุน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด 
 
23.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  
ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน*  
 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป :  
ไมเกินรอยละ 0.06 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน* 
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คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน รายป :  
ไมเกินรอยละ 0.125 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน* 
 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  ไมมี  
 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน : 
คณะกรรมการศาสนาจะไดรับคาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนไมเกิน 400,000 บาทตอป 
 

คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  ไมมี  
 

อื่นๆ ระบุ :  
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายคร้ังแรกจะจายตามจํานวนท่ีจายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของ
กองทุนเฉล่ียเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ก.ล.ต.  
(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน
หรือทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดาน
การตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.15 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน  
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย 
หรือประกาศของสมาคม  
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน 
บัตรกองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที่เก่ียวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัดสง
หนังสือบอกกลาวรายงานตาง ๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวกับการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ 
การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  
(ช) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ซ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คาใชจายดานกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน  
(ฌ) คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล 
คาธรรมเนียมทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร 
คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการ
ชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการ
จําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว  
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(ญ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
(ฎ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คา
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการส่ือสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทาง
ไปรษณีย  
(ฏ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฐ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหน้ีใด ของกองทุนรวม  
การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย  
 (3) คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซ้ือหลักทรัพยและ
คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย ไดแก  
(ก) คาอากรแสตมป  
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซ้ือขายหลักทรัพย  
(ค) คาใชจายอื่น ๆ (ถามี)  
(4) คาใชจายที่เก่ียวของ กับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวในขอ 23.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (4) บริษัท
จัดการจะเปดเผยแยกเปนรายการอยางชัดเจนในหนังสือช้ีชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่ง
บริษัทจัดการ จัดทําเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีแตละป  
 
อนึ่ง คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 3.50 ตอป ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีไมสามารถ
ประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอมติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจาย
อื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายท่ีเรียกเก็บจริงไดในหนังสือชี้
ชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชีที่ผานมา 
 
• คาใชจายตามขอ (1)  ขอ (2) และขอ (3) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การ
ดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ของกองทุนซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป  
 
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน  
 
อยางไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 
หมายเหตุ :  
*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละ
วันที่คํานวณน้ันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือน  
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** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน 
หรือทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น  
 
*** คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซื้อหลักทรัพยและ
คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย  
 
**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง  
 
ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 
23.3. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 23.1 และขอ 23.2 โดยไมถือวาเปนการแกไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้  
23.3.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตใน
กรณีที่ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตามวิธีการดังตอไปนี้กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 
(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ที่ใช
เปนสถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุน 
 
23.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหง
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุน 
 
ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามขอ 23.3.1 และขอ 23.3.2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 
 
23.3.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหนวยงานที่เก่ียวของมีการเปล่ียนแปลง
หลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามที่ระบุในขอ 23.1 และ 23.2 เปนอยางอื่นในอนาคต 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหมโดยถือวาไดรับ
มติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 
24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน  และราคา
หนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
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24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาหลักทรัพยประกาศกําหนด 
 
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้ 
(2.1)  คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ 
 
(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหใชมูลคาหนวย
ลงทุนของส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว 
  
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน
ลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 
การประกาศมูลคาและราคาตาม (2.3) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กําหนดไวในขอ 3. และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) 
หรือชองทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการ
ถัดไปก็ได 
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาที่ผูลงทุน
สามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได  
(4) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแหงที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนใชซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมี
ขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได 
 
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการท่ี
คํานวณน้ัน 
 
มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
 
ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 
 
3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวย
ลงทุนของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(3.1)  คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล 
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(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใช
ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง 
(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนยิมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง 
และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่คํานวณไดใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะใช
ผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสิน
ของกองทนุเปด 
 
4. ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2. เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้ 
(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยให
ไดรับยกเวนในชวงระยะเวลาดังกลาว 
(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนต้ังแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว 
 
24.2 หลักเกณฑและวิธีการใหบริษัทจัดการดําเนินการในกรณีที่ราคาขายหนวยลงทุนหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไมถูกตอง  
1.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่งสตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุน
ที่ถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานให
ผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนา
รายงานดังกลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงาน
ดังกลาวจะมีรายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 
(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง 
(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจาก
ปจจยัภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ
ศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง 
 
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวย
ลงทุนคร้ังตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่
บริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย 
 
2.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอย
ละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองจนถึงวันที่ราคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปน้ีเฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคา
หนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราสวนต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
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(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันที่พบวาราคา
หนวยลงทุนนั้นไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุน
เสร็จส้ิน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานให
ผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
(ก)  ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง 
(ข)  ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(ค)  สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได  
 

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถุกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงาน
การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
 

(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพรายวันอยาง
นอยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว 
 

(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่ไดซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน
ในชวงระยะเวลาท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต
วันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว 
 

(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว  พรอมทั้งสําเนารายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต
วันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น  เวนแตในกรณีที่ราคา
หนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุ
มาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน 
 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวน
ตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
 

 หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด  บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู  แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด  เวนแต
การท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ัง
สุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุ
ดังกลาว  
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(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมี
มูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวน
เทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุน
เหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวย
ลงทุน 
(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวน
ตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน    
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคา
เทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง    
 
หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด  
บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้น
และจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู  แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด  เวน
แตการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้ง
สุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุ
ดังกลาว  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท   
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีมีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน   แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะ
เปนผูถือหนวยลงทุนแลว  บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 
การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการ
อาจจายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได 
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการแกไข
ราคาตามขอ 2(3) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวย
ลงทุน เปนตน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  
 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี วันที่ 31  เดือน กรกฏาคม 
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรกวันที่ 31  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2550 
 
26. การกําหนดเวลา และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : ไมมี 
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27. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน :  
27.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการมีขอผูกพันที่จะตองรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน เม่ือผูถือหนวยลงทุนนําหนวยลงทุนมาขายคืนแก
บริษัทจัดการ ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนมาขายคืนไดทุกวันจันทรของแตละสัปดาห หากวันดังกลาวตรงกับ
วันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไปตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งคํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน” และไดรับการรับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชนแลว ยกเวน กรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการ ตามที่กําหนดไวในหัวขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่
ไดรับไวแลว” 
 
อยางไรก็ตาม การขายคืนหนวยลงทุนเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีนั้น ผูถือหนวยมีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในกฏหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไมเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในกฏหมายภาษีอากร ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กําหนดไวในกฏหมายภาษีอากร
ดวย  
 
27.2. สิทธิในการรับเงินปนผล : ไมมี 
 
27.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  
กฏหมาย ก.ล.ต. กําหนดใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปจําหนาย จาย โอน 
จํานํา หรือนําไปเปนประกันได ดังนั้น นายทะเบียนจะไมรับจดทะเบียนการโอน จํานํา หนวยลงทุนของกองทุน 
 
27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไข วิธีจัดการ ได   ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในขอ 28 “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”  
 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุน (omnibus 
account) ตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 
27.5. สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเม่ือโครงการสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินของโครงการ ชําระภาระหน้ีสิน
และแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไวในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียคืนเงิน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ” 
 
27.6. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :  
27.6.1. สิทธิในการไดรับประโยชนตาง ๆ ที่กองทุนจัดไวใหสําหรับผูถือหนวยลงทุน  
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ในอนาคต เม่ือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหผู
ถือหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มเติม โดยผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับประโยชนนี้อยางเทาเทียมกันทุกราย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว อยางไรก็ตาม สิทธิประโยชนตาง ๆ เหลานี้มิไดชวยใหระดับความเส่ียงและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง  
 
อนึ่ง เนื่องจากบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดหาสิทธิประโยชนตาง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแกไข เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขเก่ียวกับการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ในอนาคตไดโดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
กอน  
 
27.6.2. สิทธิในการไดรับชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได ในกรณีที่กองทุนไม
สามารถชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามที่กําหนดไวภายใตหัวขอ “การชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน”  
 
27.6.3. สิทธิในการเปล่ียนแปลงขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือบัญชีกองทุน  
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะแจงแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลที่ไดแจงไวเม่ือเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน หรือเม่ือเปดบัญชีกองทุน 
ตองกรอกใบคําขอแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล และย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแกไขขอมูลโดยผูถือหนวยลงทุน
ตองย่ืนเอกสารประกอบ (ถามี) เพื่อใหนายทะเบียนดําเนินการแกไขขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือบัญชีกองทุนตอไป โดย
ผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล  
 
28. วิธีการแกไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  
28.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน 
ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน
รวมจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
 
ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตาม
จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข 
 
อยางไรก็ดี ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกิน
รอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวย
ลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนเม่ือคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ 55 ของจํานวน
หนวยลงทุนชนิดนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน 
เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น 
 
ทั้งนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนตามขางตน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวย
ลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะ
ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ วนัที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี 
 
28.2 ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจาก
ขอจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับ
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนดได 
 
28.3 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการท่ีมีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความ
เห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยการย่ืนคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้ง
รายละเอียดของโครงการที่แกไขเพิ่มเติมแลวและคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน 
 
เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานท่ีครบถวนถูกตองตามวรรคหน่ึง ใหถือวาสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได 
 
28.4 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ไดจดทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   
 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
เงื่อนไขพิเศษ :  
เวนแตกฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนในกรณีที่ 
29.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวน ดังนี้  
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด 
(2) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 
ก. มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ข. มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสอง
ในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   
 
29.2. เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน  
 
29.3. เม่ือไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดเเลวทั้งหมดของโครงการจัดการ  
 
29.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังตอไปนี้ 
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(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือ
แยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย
ดังกลาว 
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการ
เสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไปตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน 
(3) ในกรณีทีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎขอเทจ็จริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคล
อื่นใดที่มิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
 
29.5 เม่ือสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานักงานมีคําส่ังเพิกถอนการอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน 
 
30. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
(ก) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการ ที่ปรากฏเหตุตาม 29.1  
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนรวมทั้งแจงเปนหนังสือให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดวย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุตาม 29.1  
(ค) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันทําการท่ี
ปรากฏเหตุตาม 29.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับต้ังแต
วันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุตาม 29.1   และเม่ือไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวาเปนการเลิกกองทุน
เปดนั้น  
 
เม่ือไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม 
 
31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ :  
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงต้ังผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทํา
หนาที่รวบรวม และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหน้ีสินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการ
อยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จส้ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวน
หนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ  
 

เม่ือไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาว
ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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32. ขอกําหนดอ่ืน ๆ :  
32.1 สิทธิประโยชนดานภาษีของผูถือหนวยลงทุน  
สิทธิและหนาที่เก่ียวกับภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะเปนไปตามกฏกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) ดังตอไปนี้ ซึ่งผูลงทุนมีหนาที่ตองศึกษารายละเอียดไดจากคูมือภาษีเก่ียวกับการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
 

1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 
2544  
 

2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษี
เงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2544  
 

3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษี
เงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2544  
 

4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 93) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษี
เงินไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2544  
 

5. กฎหมายภาษีอากรอื่นใดที่เก่ียวของที่จะมีขึ้นในอนาคต (ถามี) 
 

32.2  หนาที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน  
การลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเม่ือผูถือหนวยลงทุนไดดําเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกําหนดไวครบถวนแลว ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนจึงมีหนาที่ตอไปนี้  
1. ศึกษาคูมือภาษีอากร และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนใหชัดเจนกอนตัดสินใจลงทุน  
2. ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพของตนเองใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร  
3. แสดงขอมูลการลงทุนตอกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหนวยลงทุน หรือมีการลงทุนไมเปนไป
ตามเงื่อนไขในการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร  
4. หนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 
 

32.3 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขาง
มากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวมภายในสิบหาวันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว 
ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได  โดยการคัดเลือก
บริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ  และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียน
บริษัทจัดการ  
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บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัท
จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป   
 

32.4 การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได  แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1)  ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 
 (2)  ตองไมมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยคร้ังเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุน
ไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 
 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ  บริษัทตองกระทําดวย
ความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย 
 

32.5 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัด
การถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
 

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเก่ียวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
 

(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปนผลในสวนที่
ถือเกินนั้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับการ
ยกเวนตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน 
(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวน
ดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 
 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนน
เสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการ
แบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผู
ถือหนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนที่ถืออยู 
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32.6 การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125 (5) แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด 
ๆ แกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตาม
กฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัท
จัดการ 
 
32.7 หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให
ดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ 
 
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป 
 
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติโดยเสียง
ขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไป
ตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย 
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไม
เทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือ
หนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับ
ผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 
 
32.8 ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายท่ีเรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา 
FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยูใน
บังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินที่อยูถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถ่ินที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ”) 
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 
  

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะ
เปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุน
ทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย 
ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับ
กองทุนรวมที่เปน NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไป
ได และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทาง
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป 
 

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ
กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนด
และหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี้ 
(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ี
เก่ียวของกําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน) ที่มี
อยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของ
กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรม
ของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเม่ือขอมูลที่เคยใหไวมีการเปล่ียนแปลง เปนตน 
รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบัน
การเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
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เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือ
หนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   
(1) ไมรับคําส่ังซื้อ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
รายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น 
หากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 
 
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อ
หลีกเล่ียงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ี
เก่ียวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่
กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของกําหนด) เทานั้น  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน 
บริษัทจัดการ (รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือ
หนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
 
33. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี  


