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กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด 
KTAM World Bond Fund : KT-BOND 

หนังสือชี้ชวนฉบับน้ีรวบรวมขอมูล ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
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คําจํากัดความ  / คํานิยาม : 
 

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด 
 

หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด 
 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (depositary receipt) 
 

หลักทรัพยอางอิง หมายถึง หลักทรัพยประเภทใดประเภทหน่ึงที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใชเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ 
 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
 

ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด 
 

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด 
 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
แลวแตกรณี 
 

กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนในประเทศไปลงทุนใน
ตางประเทศ 
 

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหหรือรับซื้อคืนกําหนด 
 

วันทําการซ้ือขาย หมายถึง วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปน
วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุน
ในตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 

คําเสนอซ้ือ หมายถึง คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการเปนการท่ัวไปที่ผูทําคําเสนอซื้อตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ  
เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  
 

แกไขราคายอนหลัง หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองโดยแกไขราคายอนหลังต้ังแตวันที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน  
 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือการ
จายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุน  
 

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดต้ังขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัทจํากัดนั้น  
 

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือบริษัท
มหาชน จํากัด  
 

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  
 

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังและจดทะเบียนกับสํานักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทท่ีเก่ียวกับการจัดการลงทุน 
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มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดตามทะเบียนหนวย
ลงทุน เม่ือส้ินวันที่คํานวณน้ัน โดยคํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล  
 

ราคาขายหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขายบวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี)  
 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนหักดวยคาธรรมเนียมในการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(ถามี)  
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

สํานักงานคณะกรรมการ หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด 
 

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KTAM World Bond Fund 
 

1.3. ชื่อยอ : KT-BOND 
 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปด 
 

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายคร้ัง 
 

1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด 
 

1.7. อายุโครงการ : - ป - เดือน - วัน 
 

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) : - 
 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : 
 

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที ่
เสนอขาย : 
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท 
 

2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 
บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลวและไมถือวาเปนการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

2.3. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท 
 

2.4. จํานวนหนวยลงทุน : 200,000,000 หนวย 
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2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท บวกคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) 
 

2.6. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก : 1,000.00 บาท 
 

2.7. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป : 1,000.00 บาท 
 

2.8. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด 
 

2.9. จํานวนหนวยลงทุนขั้นตาของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด 
 

2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 
 

2.11. จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 
 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :- 
 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ 
การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน : 
3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  
เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนที่ตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีใหแกผูลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และตองการ
แสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกวาการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ  
 

3.2. ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund 
 

3.3. ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 
 

3.4. นโยบายการลงทุน : อื่น ๆ 
 

3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) : 
กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด อาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรม
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 
เพื่อ การลดความเส่ียง (Hedging) 
 

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 
 

3.8. ลักษณะพิเศษ : 
- กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
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3.9. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Templeton Global Bond Fund (Master Fund) ซึ่งเปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป 
(retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉล่ียในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราสวน
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ หรือในสกุลเงินอื่นใด หากมีการ
เปล่ียนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับต้ังแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือ
รับทราบเหตุการณดังกลาว ซึ่งกองทุน Templeton Global Bond Fund ไดจดทะเบียนใน Luxembourg โดยมีวัตถุประสงคในการลงทุน
ที่เนนลงทุนในตราสารหน้ี เชน ตราสารหน้ีภาครัฐ (Government) หนวยงานหรือองคกรที่ภาครัฐเปนผูถือหุนใหญ (Government-
Related Entities) และอาจพิจารณาลงทุนในองคกรหรือหนวยงานที่จัดต้ังหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศตางๆ (Supranational 
Entities) หรือ ตราสารภาคเอกชนในภูมิภาคตางๆ ของโลก ในรูปของเงินตราสกุลตางๆ ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุน ตาม
สัดสวนที่เหมาะสมในสภาวะการลงทุนและปจจัยที่เก่ียวของกับการลงทุนในแตละขณะ  
 

นอกจากนี้ กองทุน Templeton Global Bond Fund ยังสามารถลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเส่ียงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (เพื่อใหฐานะทางอัตราแลกเปล่ียน และ/หรือ ทางอัตราดอกเบ้ีย และ/หรือดูเรช่ัน
ตามที่ตองการได ตามที่ผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม) กองทุน Templeton Global Bond Fund จะบริหารในลักษณะเชิงรุก (Active 
Fund) โดยเนนการสรางผลตอบแทนใหกับกองทุนหลายรูปแบบ เชน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาตราสารหน้ีและกําไรจาก
อัตราแลกเปล่ียน โดยกองทุนรวมหลักตางประเทศที่พิจารณาลงทุนจะมีทรัพยสินที่ลงทุนเปนประเภททรัพยสินที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหกองทุนลงทุนหรือมีไวได หากกองทุนรวมหลักตางประเทศมีการลงทุนไมเปนไปตามหลักการดังกลาว 
บริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนนี้ 
 

กองทุน Templeton Global Bond Fund มีกรอบการลงทุนในตราสารหนี้ (รวมถึงผูออก และผูคํ้าประกัน) ที่ไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเช่ือถือ (unrated securities) และตราสารที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (Non-investment 
grade) ในสัดสวนไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยปจจุบันการลงทุนในสัดสวนดังกลาว สวนใหญอยูใน
ตราสารหน้ีภาครัฐของประเทศเกิดใหม (Emerging Market Countries) ซึ่งกรอบการลงทุนดังกลาวสูงกวาเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังนั้นบริษัทจัดการจะติดตามสัดสวนการลงทุนใน Non-investment grade ของกองทุน Templeton 
Global Bond Fund  และจะปรับสัดสวนการลงทุนในกองทุน Templeton Global Bond Fund และถือครองเงินสดหรือตราสารที่มี
คุณภาพดีทั้งในและหรือตางประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อไมใหสัดสวนการลงทุนในสวน Non-investment grade ของกองทุน เกินกวาเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

สําหรับการลงทุนในสวนท่ีเหลือ กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแหงหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากใน
สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวา 1 ป โดยเปนการ
ลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อสํารองเงินไวสําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในตางประเทศ หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน 
และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด อาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรม
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
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นอกจากนี้ กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปร
เปนอัตราแลกเปล่ียนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ 
เชน กรณีที่คาเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความ
เส่ียงที่เก่ียวของกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อ
ปองกันความเส่ียงที่เก่ียวของกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives)ในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีที่คาเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา ซึ่งการใชเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเส่ียง โดยทําให
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น แตจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปนี้ 
1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  
2. ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) 
ตราสารแหงหนี้ท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) แตไมรวมถึงต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกูระยะ
ส้ันที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผู
คํ้าประกัน อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) 
เฉพาะกรณีที่ตราสารหน้ีนั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 

 

โดยในสภาวการณปกติ กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด จะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอย
ละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตในชวงระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการนับต้ังแตวันถัด
จากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน และ/หรือในชวงระยะเวลากอนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการ และหรือในชวงที่ผู
ลงทุนทําการส่ังซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการ และ/หรือการปรับลดสัดสวนการลงทุนใน
กองทุนรวมหลักเพื่อลดสัดสวนการลงทุนใน Non-investment grade ของกองทุนตามหลักเกณฑของสํานักงาน กองทุนอาจจําเปนตอง
ชะลอการลงทุนในตางประเทศเปนการช่ัวคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่
กําหนดไวในโครงการขางตนได 
 

อยางไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Templeton Global Bond Fund ไมเหมาะสม 
และหรือในกรณีที่เปนไปเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตสถานการณนั้นๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และไมถือวาเปนการดําเนินงานผิดไปจากรายละเอียดโครงการ เชน  

- ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลักทรัพยลดลงอยางรุนแรง หรือกรณีที่การเปล่ียนแปลงในภาวะตลาด
หรือการคาดการณภาวะตลาดทําใหหลักเกณฑการลงทุนขางตนขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติหรือจะกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทุนโดยรวม 

- กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการช่ัวคราว  
- กรณีที่เกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณไมปกติตางๆ และ/หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถควบคุมไดหรือเหตุที่เกิด
จากปจจัยภายนอกหรือเหตุอื่นใดที่ไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรมการ ก.ล.ต. 

- กรณีเกิดเหตุที่ทําใหกองทุนไมสามารถลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศท่ีเปน Master Fund ไดอีกตอไป หรือกรณีอื่นใดท่ี
บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนใน Master Fund ตอไปจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทําใหเกิดความ
เส่ียงตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน 

 

ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการขางตนได ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการตอสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุน Templeton Global Bond Fund หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
ลงทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในกองทุน Templeton Global Bond Fund ไมเหมาะสมอีกตอไป 
อาทิเชน กองทุน Templeton Global Bond Fund มีผลตอบแทนตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหาร
จัดการใกลเคียงกันติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอื่นอยางเห็นไดชัด และ/หรือ กรณีที่ชนิด
ของหนวยลงทุน (class) หรือกองทุนหลักมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ และ/หรือการลงทุนนั้น
เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เม่ือพบวาการบริหารจัดการของกองทุนตางประเทศดังกลาว
ไมเปนไปตามที่ระบุหรือสัญญาไวกับผูลงทุน และ/หรือ เม่ือกองทุนตางประเทศดังกลาวกระทําความผิดรายแรงโดยหนวยงานกํากับดูแล
ในประเทศน้ันๆ เปนผูใหความเห็น และ/หรือ เม่ือเกิดเหตุการณหรือคาดการณไดวา จะเกิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบตางๆ จนอาจ
สงผลใหการลงทุนในกองทุนตางประเทศเปนภาระตอผูลงทุนโดยเกินจําเปน และ/หรือการปรับลดสัดสวนการลงทุนในกองทุน 
Templeton Global Bond Fund เพื่อลดสัดสวนการลงทุนใน Non-investment grade ของกองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด ตาม
หลักเกณฑของสํานักงาน และบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการปรับสัดสวนการลงทุนของกองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด ในกองทุน 
Templeton Global Bond Fund ไมสามารถแกไขปญหาได และ/หรือไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม เปนตน บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ดําเนินการในคร้ังเดียว หรือทยอยโอนยายเงินทุน ซึ่งอาจสงผลใหในชวงเวลาดังกลาว กองทุนอาจมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุน
ตางประเทศมากกวา 1 กองทุน ทั้งนี้ กรณีเกิดเหตุดังกลาวจะยกเวนไมนําเร่ืองการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินในตางประเทศโดยเฉล่ียใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม มาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือก เตรียมการลงทุนใน
กองทุนใหม หรือระหวางดําเนินการโอนยายเงินทุนดังกลาวดวย  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดกลับเขามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และไมถือวาเปนการแกไขโครงการกองทุน หรือปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียด
โครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ 
(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม 
(2) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เก่ียวของกับวงเงินที่ไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ 
(3) กรณีที่ไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกไมเพียงพอตอการจัดต้ังกองทุน เพื่อนําเงินไปลงทุนใน
ตางประเทศไดอยางเหมาะสม 
(5) กรณีการปรับลดสัดสวนการลงทุนในกองทุน Templeton Global Bond Fund เพื่อลดสัดสวนการลงทุนใน Non-investment grade 
ของกองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด ตามหลักเกณฑของสํานักงาน และบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการปรับสัดสวนการลงทุนของ
กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด ในกองทุน Templeton Global Bond Fund ไมสามารถแกไขปญหาได และ/หรือไมเปนประโยชน
ตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม   
(6) กรณีมีเหตุใหเช่ือไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
 
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏวา กองทุนหลัก
ดังกลาว มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  
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(1)     มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
(2)     ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองใน
สามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
 
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1)     แจงเหตุที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(2)     ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(3)     รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
(4)     เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจเก่ียวกับ
สถานะของกองทุนรวม   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหบุคลากรที่เก่ียวของเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวดวย 
 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผอนผันตอสํานักงาน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดําเนินการเปล่ียน/โอนยาย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเวนไมนําเร่ืองการลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินในตางประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือก และ/หรือ เตรียมการลงทุน และ/หรือ เลิกกองทุนดังกลาว 
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สรุปสาระสําคัญของกองทุน Templeton Global Bond Fund 
 

ชื่อ   Templeton Global Bond Fund
อายุโครงการ ไมกําหนด 
ประเทศท่ีจดทะเบียน ลักเซมเบิรก (Luxembourg)
นโยบายการลงทุน Templeton Global Bond Fund มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือโอกาสในการสรางผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซึ่งอาจมาจากผลตอบแทนจากดอกเบี้ยรับตราสาร การเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุน และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือ
แสวงหาชองทางในการลงทุนใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารหน้ี หรือตราสารท่ี
เกี่ยวของกับภาระหน้ี (debt oblogations) เชน ตราสารหนี้ท่ีใหผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงท่ีหรือ
อัตราดอกเบ้ียลอยตัว ตราสารหนี้ของรัฐบาลหรือตราสารหน้ีท่ีเกี่ยวของกับภาครัฐบาล ในประเทศหรือภูมิภาค
ตางๆ ของโลก 
 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน หลักทรัพย หรือทรัพยสิน หรือตราสารท่ีมีการจาย
ผลตอบแทนอางอิงกับทรัพยสินหรืออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศใดๆ หรือตัวแปรตางๆ (structured products) 
ภายใตกรอบการลงทุนท่ีกําหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนและกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ี หรือ
ตราสารท่ีเกี่ยวของกับภาระหน้ี (debt oblogations) ท่ีผูออกตราสารเปนองคกรหรือหนวยงานท่ีจัดต้ังหรือ
สนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศตางๆ (supranational entities) เชน International Bank for Reconstruction 
and Development หรือ European Investment Bank เปนตน 
 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีในปจจุบันผูออกตราสารไมจายชําระดอกเบ้ีย (securities in default) 
ไมเกินรอยละ10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (total net assets) ตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถ
ลงทุนได (Non-investment grade) เปนสัดสวนไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
Templeton และอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธทางการเงิน (financial derivative instruments) ซึ่งมีการ
ทําธุรกรรมใน regulated markets หรือ over-the-counter อาทิ swaps เชน credit default swaps หรือ total 
return swaps หรือ forwards, futures contracts (รวมถึงอนุพันธท่ีอางอิงราคาตราสารหน้ีภาครัฐ) และ 
options ท้ังน้ี การลงทุนในตราสารอนุพันธอาจสงผลใหเกิดฐานะขาย (negative exposures) ในบางชวงของ
เสนอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) หรืออายุเฉลี่ยตราสาร (Duration) และในบางสกุลเงิน (Currency)  
 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารตางๆ ดังกลาวในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ หรือในสกุลเงินอื่นๆ ท่ีไมใช
ดอลลารสหรัฐ และในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีตองมีการแปลงสภาพหรือแลกเปลี่ยนหุนบุริมสิทธิ (preferred 
stock) หรือตราสารหน้ี หรือตราสารที่เกี่ยวของกับภาระหน้ี (debt oblogations) เปนตราสารทุน กองทุนอาจมี
ไวซึ่งตราสารทุนท่ีเกิดจากเหตุดังกลาวได 
 

ท้ังน้ี การลงทุนในกลุมประเทศเกิดใหม (emerging markets countries), financial derivatives instrument, 
ตราสารหน้ีท่ีในปจจุบันผูออกตราสารไมจายชําระดอกเบี้ย (securities in default), ตราสารหนี้ท่ีไดรับการจัด
อันดับตํ่ากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-investment grade securities) เปนการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงสูงกวา
ตามรายละเอียดในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับความเส่ียงของกองทุน Templeton Global Bond Fund 

โครงสรางของกองทุน 
Templeton Global Bond 
Fund 

Templeton Global Bond Fund เปนกองทุนยอยกองทุนหน่ึงภายใต Umbrella Fund ชื่อกองทุน Franklin 
Templeton Investment Funds (ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุน Franklin Templeton Investment Funds จะ
เรียกลักษณะของกองทุนยอยแตละกองทุนยอยวา “sub-funds”) 
 

ท้ังน้ี กองทุน Franklin Templeton Investment Funds จัดต้ังในลักษณะของ Societe d’investissement a 
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capital variable หรือ SICAV ภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของของประเทศ Luxembourg (Grand Duchy of 
Luxembourg และ Part I of the law of 20 December 2002) ท้ังน้ี กองทุน Franklin Templeton Investment 
Funds ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable 
Securities) ภายใตประกาศ the European Council Directive 85/611/EEC of December 20, 1985 โดย
ภายใตกองทุน Franklin Templeton Investment Funds จะประกอบดวยกองทุนยอยหลายๆ กองทุน 
 

ท้ังน้ี ในสวนกองทุนยอย Templeton Global Bond Fund เสนอขายใหกับผูลงทุนกลุมตางๆ ท้ังผูลงทุนท่ัวไป 
(retail investor) และผูลงทุนสถาบัน (institutional investors) 

Class & currency Class A / USD 
ดัชนีอางอิง JP Morgan Global Government Bond Index
คาธรรมเนียมการจัดการ 0.75% ตอป  
Investment Manager Franklin Advisers, Inc. 
ผูเก็บรักษาหลักทรัพย 
(Custodian) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
Website www.franklintempleton.com
 

ทั้งนี้ หากกองทุน Templeton Global Bond Fund มีการแกไขหรือเปล่ียนแปลงขอมูลขางตนที่ไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะแจงการ
แกไขหรือการเปล่ียนแปลงขอมูลดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับต้ังแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดังกลาว โดยจะปดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) 
 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงชนิดของหนวยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ  
 
2. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในตางประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade ในอัตราสวนที่มากกวา
รอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศ บริษัทจัดการจะปรัดลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนปลายทางในตางประเทศ 
เพื่อใหอัตราสวนการลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade มีอัตราสวนไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปด
เคแทม เวิลด บอนด ฟนด ทั้งนี้ การปรับลดสัดสวนการลงทุนดังกลาวจะดําเนินการภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่รับทราบขอมูลการ
ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade เกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตางประเทศ ยกเวนกรณีที่เกิดจาก
ปจจัยที่ควบคุมไมไดหรือกรณีจําเปนและสมควรที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการให
เสร็จส้ินโดยไมชักชา หากการดําเนินการปรับสัดสวนการลงทุนในกองทุนปลายทางในตางประเทศขางตน มีผลทําใหการลงทุนในกองทุน
ในตางประเทศ (Master Fund) โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด 
ฟนด บริษัทจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 
(2.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศ
กองทุนใหมดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีและมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมี
แนวทางใหดําเนินการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินใหเสร็จส้ินโดยไมชักชา และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือ
หนวยลงทุนทราบตอไป 
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(2.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน Master 
Fund แทนกองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่
เหลืออยูกองทุน (ถามี) เพื่อคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมไดหลังหักคาใชจายสํารองคาใชจายที่เก่ียวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือ
หนวยลงทุน ตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ถือตอจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปล่ียนกองทุน Master Fund จะยกเวนไมนําเร่ืองการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินใน
ตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมมาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือก 
เตรียมการลงทุนในกองทุนใหม หรือระหวางดําเนินการโอนยายเงินทุนดังกลาวดวย หรือในชวงระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการกอนวัน
เลิกกองทุน 
 

3.10. การลงทุนในตางประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) 
 

3.11. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : 
ลงทุนในตางประเทศทั้งหมด หมายถึง ลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนและไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติใหนําไปลงทุนในตางประเทศ 
 

3.12. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 
3.12.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนได ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวจะตองมีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณีตํ่ากวา 1 ป โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน 
 

3.12.1.1 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ไดแก 
(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก ไดแก 
(1.1) ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัท
เงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 
(1.2) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพยเปนผูออก ซึ่งกําหนด
วันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และเปนต๋ัวเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 
(1.3) ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน อายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือดังตอไปนี้ 
(ก) อันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร 
ตองเปนอันดับความนาเช่ือถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน (short-term rating) ดวย หรือ 
(ข) อันดับความนาเช่ือถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความนาเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือภายใตชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือ
สถาบันอื่นที่สํานักงานกําหนดเพ่ิมเติม 
(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป ไดแก 
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันไดแก 
(ก) ต๋ัวเงินคลัง 
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
(ค) พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน 
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(2.2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือ
หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน ทั้งนี้ 
ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.12.1.2 ดวย 
(2.3) ตราสารที่เปล่ียนมือได ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกูที่ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธที่
สํานักงานอนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผูกพันที่กําหนดและอนุญาตโดย
กระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยที่ออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยไดเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมนั้นทั้งหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน ทั้งนี้ ตราสารที่เปล่ียนมือไดตองมี
ลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.12.1.2 ดวย 
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยท่ีมีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูที่ไมใชหุนกูอนุพันธ 
(2.5) ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดต้ัง
ขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ 
(2.6) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน 
เปนตน 
(2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
(2.8) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนตราสารแหงหนี้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.12.1.1 เปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูป
อัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น 
 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.12.1.1 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลัก
หลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลังหรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
 

เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2.2) และตราสารที่เปล่ียนมือไดตามขอ (2.3) ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(1) เปนตราสารข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อ
ตราสารนั้น ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยูเสมอ โดยได
สงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้นและ 
(3) เปนตราสารท่ีเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
(ก) ในกรณีที่เปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตรา
สารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เวนแตผูออกตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ ตรา
สารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น 
(ข) ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
(investment grade) 
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(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกลาวไมมีอันดับความ
นาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ตราสารนั้นตองมีบริษัทจัดการไมตํ่า
กวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 
3.12.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
 
3.12.1.3 สัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปล่ียนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเส่ียง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
3.12.1.4 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.12.1.1 ถึง 3.12.1.3 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไดตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือใหความเห็นชอบ หรือผอน
ผันใหลงทุนได 
 
3.12.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ : 
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อกองทุนไดเทียบเทากับประเภททรัพยสินในประเทศ ซึ่ง
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหนวยงานกํากับดูแลเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลักทรัพยเปนสมาชิกของ 
WFE 
(2) การลงทุนนั้นตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไมทําใหกองทุน
ขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาลงทุน 
(3) บริษัทจัดการตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเทอรเนตได 
(4) มีขอมูลดานราคาท่ีสะทอนมูลคายุติธรรม โดยเปนราคาท่ีนาเช่ือถืออางอิงได และสอดคลองตามหลักวิชาการอันเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล 
(5) มีการคุมครองประโยชนของผูลงทุน (investor protection) ที่ถือไดวาเทียบเทากับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่มีลักษณะ
คลายกันในประเทศไทย 
(6) มีลักษณะอื่นใดที่สํานักงานอาจกําหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

3.12.2.1 หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไวได ตองเปนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(1) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดังตอไปนี้ 
(1.1) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมตางประเทศที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)   
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(1.2) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีทรัพยสินที่ลงทุนเปนประเภทและชนิดเดียวกับทรัพยสินที่กองทุนอาจลงทุนหรือ
มีไวได เวนแตเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทองคําโดยตรง 
(1.3) ในกรณีที่เปนการลงทุนหรือมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) หนวยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไวได
ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่จัดต้ังขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไปเชนกัน 
(1.4) ตองไมใชหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund) 
 

3.12.2.2 ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ ไดแก หลักทรัพยหรือตราสารที่ออกโดยบุคคลตางประเทศและเสนอขายในตางประเทศ 
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศ ไดแก 
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศเปน
ผูออกหรือผูคํ้าประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือของตรา
สารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
(1.3) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือของผู
ออกอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
 

(2) ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน ไดแก 
(2.1) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตางประเทศซ่ึงมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได และไดรับ
การคัดเลือกใหใชในการคํานวณดัชนีตราสารแหงหนี้ที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงาน ทั้งนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับ
ตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย 
(2.2) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตางประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกลาวมีอันดับ
ความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก ทั้งนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบ
อินเตอรเน็ตดวย 
 

(3) ตราสารแหงหนี้อื่น ไดแกหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีเปนกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบาย
การลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาด
เงิน เปนตน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในขอ 3.12.2.1 
 

3.12.2.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศ 
 

3.12.2.4 สัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อลดความเส่ียง (hedging) ที่มีตัวแปรอางอิงเปนอัตราแลกเปล่ียนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลด
ความเส่ียง (hedging) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
 

3.12.2.5 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.12.2.1 และ 3.12.2.4 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

3.13. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม : 
3.13.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ดังตอไปน้ี  ใน
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปล่ียนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศที่
แกไขดวย  
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3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 
 (1) ตราสารภาครัฐไทย 
 (2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.1.1 (2.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก หรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว   
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสาร
นั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto 
redemption) 
 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มี
สินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น 
ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทท่ีผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผู
ออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการ
ลงทุนดังกลาวดวย   
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหน่ึง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารนั้นในแตละรุน 
เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 
 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนไดดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนรายน้ัน ไมเกินรอยละ 
20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.1 
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
(3) สัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามขอ 3.13.1.5 (1) ซึ่งธนาคารหรือ
บริษัทเงินทุนรายเดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา รวมในอัตราสวนดังกลาว 
 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝาก
ดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง 
 

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผู
สลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 3.12.1.1 ทั้งนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment 
grade) 
(2) สัญญาซ้ือขายลวงหนาตามขอ 3.12.1.3 ที่คูสัญญามีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
 

ตราสารแหงหนี้ดังกลาวมิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงหนี้  
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การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหน่ึงและทรัพยืสินตามขอ 3.13.1.5 (1) ที่บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูส่ัง
จายผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย 
 

3.13.1.5 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 
และขอ 3.13.1.4 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนตอไปนี้ 
(1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว ซึ่งบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ตอง
มีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 5 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
(2) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 

3.13.1.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 
แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
(2) อัตราท่ีคํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 

3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน
นั้นโดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินผลรวมของนํ้าหนักของทรัพยสินดังกลาวใน
ตัวช้ีวัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และ
ขอ 3.13.1.5 แลวแตกรณี ก็ได  
 

ทงนี้ การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.1.6 และขอ 3.13.1.7  นี้ มิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมนับมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมและหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาว 
 

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใช
เงิน ที่บุคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา 1 ป  
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
(2) ธนาคารพาณิชย 
(3) บริษัทเงินทุน 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(5) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
(7) ธนาคารตางประเทศ 
 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวนดังกลาว 
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(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
(2) ทรัพยสินที่คูสัญญาในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม 
 

อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
ต้ังแต 1 ปขึ้นไป   
  

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินรอบปบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉล่ียต้ังแตวนัแรก
ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 
 

เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในวันทําการถัด
จากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบภายใน
หาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย 
 

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจส่ังใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น 
 

3.13.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) 
ของตลาดเงิน และตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผอนผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม
ขอ 3.13.1.8 ไดสําหรับรอบปบัญชีนั้น 
 

3.13.1.10 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 

หนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 เทานั้น แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 

3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง (hedging) เพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู  
 

3.13.1.12 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.1.2 ขอ  
3.13.1.3 และขอ 3.13.1.4 ใหนับมูลคาที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีหนาที่ตองชําระตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวน
ของบุคคลท่ีเปนคูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาน้ันในศูนยซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา บริษัท
จัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามที่กําหนดในขอดังกลาว 
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3.13.1.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได โดยมีธุรกรรมรวมกันทั้งส้ิน ไมเกินรอยละ 25 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ใหบริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม รวม
ผลประโยชนที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว 
 

ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากตอมาธุรกรรม
การใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งธุรกรรมการ
ใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได   
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวให
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด 
พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได   
 

3.13.1.15 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย หรือ
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงของใบแสดง
สิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวท่ีกําหนดในประกาศน้ี โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวมใน
อัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 และขอ 3.13.1.4 ก็ได 
  

 มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึงใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว 
 

 (2) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งการใหยืมหลักทรัพย
โดยใหนับมูลคาทรัพยสินที่ใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยที่กําหนดไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 และขอ 3.13.1.4 โดยถือ
เสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยนั้นอยู ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนท่ีคํานวณตามคูสัญญาท่ี
กําหนดตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 และขอ 3.13.1.4 ก็ได 
 

3.13.1.16 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.1.3 และ
ขอ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. 
วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน
เทากับมูลคาธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมตองนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา 
  

 (2) ในกรณีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและท่ีโอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. 
วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 
  (ก) นําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน เทากับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสาร
แหงหนี้นั้นตามราคาตลาด และ 
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  (ข) นําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับสวนตางของมูลคา
ธุรกรรมกับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้นตามราคาตลาด 
 

 (3) ในกรณีเปนธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที่มีขอกําหนดใหคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่
ซื้อและมูลคาธุรกรรมรวมเปนยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28/1 (2) ใหคํานวณอัตราสวน
การลงทุนดังนี้ 
  (ก) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 
ขอ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรมมีมูลคาไมนอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรมน้ัน ใหคํานวณอัตราสวนการ
ลงทุนตามหลักเกณฑใน (1) 

  (ข) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 
ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรมมีมูลคานอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม
หลักเกณฑใน (2)  
  (ค) ในกรณีที่มีบางธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ 
สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหบริษัทจัดการนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อของ
ธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหนึ่ง (3) 
(ถามี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม มาคํานวณอัตราสวนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยสวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคารวม
ของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของ
ธุรกรรมแรก ทั้งนี้ หากภายหลังการชดเชยสวนตางขางตน มูลคาสุทธิของทุกหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
ยังคงนอยกวามูลคาสุทธิของทุกธุรกรรม ใหนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับสวน
ตางดังกลาว 
 

 มูลคาธุรกรรม หมายความวา ราคาซื้อรวมกับผลประโยชนที่กองทุนพึงไดรับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่
มีการคํานวณ 
 

3.13.1.17 นอกจากการคํานวณตามขอ  3.13.1.12 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนที่ผูออกสินคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
หรือผูที่ตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของสินคา (limit of underlying issuer or third party) โดยใหคํานวณอัตราสวนเสมือนกองทุนลงทุน
ในสินคานั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียงตอ
เครดิต (credit risks) ของผูออกสินคาหรือผูตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของสินคา โดยใหใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(notional amount) เปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญาออปชัน ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา (notional amount) ซึ่งคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชัน 
 

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.1.12 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5(1) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.13.1.19 ดวย 
(1) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสินหรือ
ผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ก็ได  
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหน่ึงก็ได 
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3.13.1.19 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.13.1.18 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาวได
ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลัก
หลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
 

3.13.1.20 ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดใน
ขางตน หากตอมาตราสารแหงหนี้ มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ ใหบริษัทดําเนินการแกไข
อัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและ
สมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  
  

3.13.1.21 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน  
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการ
นับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานกังานสามารถ
ตรวจสอบได 
 

3.13.1.22 ในกรณีที่การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน
รวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้     
(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นได 
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผัน
จากสํานักงาน และ 
(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้นจนถึง
หรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ บริษทัจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลด
การมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลด
สัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับชาํระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น 
 

3.13.1.23 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน 
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.13.1.8 ขอ 3.13.1.14 ขอ 3.13.1.20 ขอ 3.13.1.21 และขอ 
3.13.1.22 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวตอไปก็ได 
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต
วันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได 
 

3.13.1.24 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฎเหตุตามขอ 29. “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ
บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามขอ 30. “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
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สรุปอัตราสวนการลงทุน : 
1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเกินรอยละ 15.00 
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 5.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 15.00 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00 
5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 10.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00 
 

3.13.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมจะตองเปนการลงทุนใน
ตางประเทศ (offshore investment) เปนหลักไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

3.13.2.1 บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ตามขอ 3.12.2.1 โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี 
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.2.2 (1) (1.1) ที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูใน 2 อันดับ
แรก 
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.2.2 (1) (1.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูใน 2 อันดับแรก 
(3) สัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว   
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (1) และ (2) เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto 
redemption) 
  

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.13.2.2 (1) และ (2) หรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปน
คูสัญญารายนั้นไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ใหนับรวมกับอัตราสวนการลงทุนในประเทศดวย  
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารน้ันในแตละรุน 
เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังสวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรหนึ่ง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทท่ีผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผู
ออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการ
ลงทุนดังกลาวดวย 
 

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุน
ได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะสถาบันการเงินตางประเทศรายนั้น ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวนดังกลาว   
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(1) ทรัพยสินตามขอ 3.13.2.5 วรรคหน่ึง และขอ 3.13.2.6 (1) ที่สถาบันการเงินตางประเทศรายเดียวกันเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผู
สลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา  
(2) ทรัพยสินตามขอ 3.13.2.5 วรรคหน่ึง และขอ 3.13.2.6 (1) ที่ธนาคารพาณิชยซึ่งเปนสาขาของสถาบันการเงินตางประเทศรายนั้นเปน
ผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา 
 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝาก
ดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง 
 

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่ผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญาเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญารายนั้นไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ใหนับรวมกับอัตราสวนการลงทุนในประเทศดวย 
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.2.2 (1) (1.3)  
(2) ตราสารแหงหนี้ตางประเทศตามขอ 3.12.2.2 (2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
(3) ตราสารแหงหนี้อื่น ตามขอ 3.12.2.2 (3)  
(4) สัญญาซ้ือขายลวงหนา ตามขอ 3.12.2.4  
 

3.13.2.6 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.13.2.3 ขอ 3.13.2.4 
และขอ 3.13.2.5 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนตอไปนี้ 
(1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว ซึ่งบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ตอง
มีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 5 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
(2) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลท่ีเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

 

3.13.2.7 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 
แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
(2) อัตราท่ีคํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 

3.13.2.8 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวโดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินผลรวมของ 
น้ําหนักของทรัพยสินดังกลาวในตัวช้ีวัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ 
3.13.2.3 ขอ 3.13.2.4 ขอ 3.13.2.5 และขอ 3.13.2.6 แลวแตกรณีก็ได  
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ทั้งนี้ การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.2.7 และขอ 3.13.2.8  นี้ มิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมนับมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมและหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาว 
 

3.13.2.9 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝากสถาบันการเงินในตางประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการลงทุน รวมถึงเงินฝากในประเทศเปนจํานวนที่มีมูลคารวม โดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา 1 ป  
 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวนดังกลาว 
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
(2) ทรัพยสินที่คูสัญญาในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม 
 

อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
ต้ังแต 1 ปขึ้นไป   
  

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินรอบปบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉล่ียต้ังแตวนัแรก
ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 
 

เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในวันทําการถัด
จากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบภายใน
หาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย 
 

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจส่ังใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น 
 

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปล่ียนที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความ
เส่ียง (hedging) เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู 
 

3.13.2.11 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.2.3 ขอ 
3.13.2.4 ขอ 3.13.2.5 และขอ 3.13.2.6(1) ใหนับมูลคาที่คูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีหนาที่ตองชําระตามสัญญาซื้อขายลวงหนา รวม
คํานวณในอัตราสวนของบุคคลที่เปนคูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้นในศูนยซื้อขายสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา บริษัทจัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามที่กําหนดในขอดังกลาว 
 

3.13.2.12 นอกจากการคํานวณตามขอ  3.13.1.11 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนที่ผูออกสินคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
หรือผูที่ตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของสินคา (limit of underlying issuer or third party) โดยใหคํานวณอัตราสวนเสมือนกองทุนลงทุน
ในสินคานั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียงตอ
เครดิต (credit risks) ของผูออกสินคาหรือผูตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของสินคา โดยใหใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(notional amount) เปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญาออปชัน ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา (notional amount) ซึ่งคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชัน 
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3.13.2.13 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.2.3 ขอ 3.13.2.4 ขอ 3.13.2.5 และขอ 3.13.2.6(1) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.13.2.14 ดวย 
(1) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสินหรือ
ผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ก็ได  
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหน่ึงก็ได 
 

3.13.2.14 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.13.2.13 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาวได
ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลัก
หลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
 

3.13.2.15 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดสวนจํานวนหุนที่กองทุนถืออยู (right issue) หากการใชสิทธิ
นั้นจะเปนเหตุใหกองทุนลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทดังกลาวมีมูลคาเกินกวาอัตราสวนที่กําหนดในขอ 3.13.2 นี้ บริษัท
จัดการอาจซื้อหุนเพิ่มทุนนั้นโดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติใหเปนไปตามอัตราสวนที่เก่ียวกับเร่ืองดังกลาว ทั้งนี้ เฉพาะภายในชวง
ระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกที่ผูถือหุนหมดสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนนั้น 
 

3.13.2.16 ในกรณีที่ตราสารแหงทุน หรือตราสารแหงหนี้ ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงทุนหรือตราสารแหงหนี้นั้น มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุดังตอไปนี้ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแต
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) ตราสารแหงทุนนั้นในเวลาตอมาเปนตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางการแกไขการดําเนินการใหเหตุแหงการเพิก
ถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
(2) ตราสารแหงหนี้ถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ  
 

3.13.2.17 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน  
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการ
นับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานกังานสามารถ
ตรวจสอบได 
 

3.13.2.18 ในกรณีที่การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน
รวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นได 
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผัน
จากสํานักงาน และ 
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(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้นจนถึง
หรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลด
การมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลด
สัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น 
 

3.13.2.19 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน 
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.13.2.16 ขอ 3.13.2.17 และขอ 3.13.2.18 และการเกินอัตราสวน
ดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต
วันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได 
 

3.13.2.20 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฎเหตุตามขอ 29. “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ
บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามขอ 30. “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
 

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) : 
 
5. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : 
5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกในราคาหนวยลงทุนที่เสนอขายหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการ
ขายหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ หากยอดรวมการส่ังซ้ือหนวยลงทุนมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการหรือตาม
จํานวนวงเงินที่ไดรับการจัดสรรใหลงทุนในตางประเทศกอนส้ินระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการจะปดเสนอ
ขายหนวยลงทุนคร้ังแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมกอนได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา     
 

5.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการส่ังซื้อหนวยลงทุน  
ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ “กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด” สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบ
คําส่ังซ้ือหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทุกวันทําการ ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จนถึงเวลา 
15.30 น.   
 

ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวย
ลงทุน และเอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชี
ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ ผูลงทุนตองเปนบุคคลธรรมดา 
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ผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  และแบบ
คําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไวที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

5.2.2 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน 
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองส่ังซื้อเปนจํานวนเงินไมนอยกวามูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย
หนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน 
“ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน” (เฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดที่จัดต้ังและจัดการโดยบริษัท
จัดการเปนคร้ังแรก) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 15.30 น.     
 

5.2.2.2 การส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนและ
สมัครใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคํา
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็ปไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข และขั้นตอน
วิธีการขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
5.2.2.3 การส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผาน
บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  
 

5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท 
(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ทั้งนี้ เอกสารตางๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน 
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
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ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ภายในระยะเวลา
เสนอขายคร้ังแรก โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใน
เขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รับการส่ังซื้อภายในวันเดียวกับวันที่ส่ังซื้อเทานั้น หรือบัญชีจอง
ซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอไป  
 

ทั้งนี้ สําหรับการซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟตของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเทานั้น  
 

ผูถือหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟตจะตองลงวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม “บัญชีจอง

ซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด” เม่ือชําระที่บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซ้ือหนวย

ลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
ไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไว
กับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่ง
บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ 
เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนที่เปดไวกับ
ธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ  
 

ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองย่ืนชําระใหเสร็จส้ินกอนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย
ภายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน โดยในวันทําการสุดทายของการเปดเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรับชาํระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทานั้น 
 

ในการชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการ เพื่อซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได และผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ไดทําการส่ังซ้ือหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน
และขอคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 
 

หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซ้ือ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ไดเรียก
เก็บเงินตามคําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว 
 

ในกรณีที่การชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้น และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตนั้นคืนใหกับผูส่ังซ้ือหนวย
ลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
 

5.2.4.2 อินเทอรเน็ต (Internet) 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไม
ถือเปนการแกไขโครงการ 
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5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ   
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผานบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ 
และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 
 

5.2.5. การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน ตามที่ส่ังซื้อและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ยกเวนใน
กรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ โดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและไดชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขายคร้ังแรก
กอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดย
บริษัทจัดการจะดําเนินการปดประกาศแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) 
 

ในกรณีที่มีการสั่งซ้ือหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวน
จํานวนหนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรไดใหแกผูส่ังซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวย ลงทุนแตบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 
 

ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซ้ือหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรก 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือ
ตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา 
 

5.2.6. การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจัดสรรท้ังหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือ
หนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแตบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน ตามที่ระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน 
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
 

5.2.7 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเน่ืองจากหลังส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกแลวปรากฏวาโครงการไมสามารถ
ขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะยุติโครงการ เนื่องจากขายหนวยลงทุน
ใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย แตมีมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดทั้งหมดตํ่ากวา 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือหนวย
ลงทุนทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนทางไปรษณีย



 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด 
28 

 

ลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามที่อยูที่ระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 
1 เดือนนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไม
สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ย
ในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะยกเลิกการจัดต้ังกองทุนรวมที่อยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก   โดยบริษัท
จัดการอาจยุติการขายหนวยลงทุนได 
 

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานทราบถึงการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหน่ึงภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการ
ขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมส้ินสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน
ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซ้ือหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันที่การอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรค
สอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเอง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาน้ัน
จนถึงวันที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจนครบถวน 
 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก ตามวันและเวลาที่กําหนดในขอ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหนวย
ลงทุน”   
 

โดยบริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หากกรณีวันดังกลาว
ตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป  
 

6.2.1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการส่ังซื้อ  
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการจองซ้ือไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ตามวัน
และเวลาท่ีกําหนดในขอ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหนวยลงทุน”  
 

6.2.2. วิธีการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวย
ลงทุน และเอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชี
ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 
และแบบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไว ณ บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) เพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและ
แกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
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6.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
6.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  
 

6.2.3.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ  
(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ทั้งนี้ เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

6.2.4. วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน  
6.2.4.1. วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผาน บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
• ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) โดยกรอกใบคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนใหครบถวน พรอมทั้งจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด  
 

• ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองสงใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)พรอมทั้งชําระคา
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนเต็มจํานวน  
 

6.2.4.2. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการดังตอไปนี้ เม่ือผูถือหนวย
ลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ-ขายคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแลว 
สามารถส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการที่กําหนดในหนาจอของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบขั้นตอนการส่ังซื้อ
หนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยในวันทําการใดเปนรายการส่ังซื้อ
หนวยลงทุนในวันทําการนั้น และการส่ังซื้อหนวยลงทุนต้ังแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวันทําการใดหรือในเวลา
ใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกของเคร่ือง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยท่ีบันทึกรายการเปนหลัก 
 

ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกลาวได หากผูส่ังซื้อและ
เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
 

ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซ้ือหนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับ
ชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมที่เก่ียวกับของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไมทํารายการซื้อ
หนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในคร้ังนั้น  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน เม่ือนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหเรียบรอย
แลวเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนไดบันทึก
ขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 

6.2.4.3. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการ
ดังตอไปนี้ เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซ้ือขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจาก
ธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวเพื่อใชบริการธนาคารทางโทรศัพทได โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํา
รายการที่ไดรับฟงจากระบบซื้อหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทจนครบขั้นตอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการน้ัน และการส่ังซื้อหนวยลงทุนต้ังแตเวลาปดทําการ
ของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวย
ลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพทของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก 
 

ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทดังกลาวได หากผูส่ังซื้อและระบบบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
 

ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซ้ือหนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับ
ชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมเก่ียวของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไมทํารายการซื้อหนวย
ลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในคร้ังนั้น  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเม่ือนายทะเบียนไดทํารายการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได
บันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 

6.2.4.4. การส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต  
 

โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการดังนี้  
1. กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ตามความเปนจริงใหครบถวนและ
ถูกตองและย่ืนใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในงวดใดมีไมเพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถามี) 
ระบบจะไมหักเงินฝากยอนหลังสําหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไมเพียงพอที่หักชําระคาซ้ือหนวยลงทุนซึ่งรวมคาธรรมเนียมที่เก่ียวของ
กับการซ้ือหนวยลงทุนนั้น  
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3. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการแกไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองยกเลิกการใชบริการ
เดิม กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ฉบับใหมย่ืนใหแกบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอก “ใบคําขอยกเลิก
หนังสือยินยอมใหบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 

6.2.4.5. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ 
โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 

6.2.4.6. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพท (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทางโทรศัพทเคล่ือนที่ 
หรือการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
 

6.2.4.7. การส่ังซื้อผานไปรษณีย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด  
 

6.2.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
6.2.5.1. บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
ผูส่ังซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเปนเช็ค ดราฟต 
ผูส่ังซ้ือตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด” เม่ือชําระท่ีบริษัทจัดการ 
ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือ
บัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/
หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมี
ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจอง
ซื้อหนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ  
 

ทั้งนี้ สําหรับการซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด หรือชําระ
เปนเช็ค ดราฟต ของธนาคารกรุงไทยสาขาน้ันเทานั้น  
 

ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต ดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่ส่ังซื้อไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการ
จะถือวาผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ิน
วันทําการที่เรียกเก็บเงินได  
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หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ไดรับ
เงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
6.2.5.2. เคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากบัญชี
เงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวเม่ือขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชี
เงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภท
กระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปน
ผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการ
จะแจงช่ือธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  
 
6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินคาซ้ือ
หนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวเม่ือขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุน
นี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุน
ดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัท
จัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุน
คร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  
 

6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ  
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต ตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อ
หนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อ
หนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ 
เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขาย
หนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  
 

6.2.5.5 อินเทอรเน็ต (Internet)  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไม
ถือเปนการแกไขโครงการ  
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6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทางโทรศัพทเคล่ือนที่ 
หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) กอนเปด
ใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 

6.2.5.7. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานไปรษณีย  
ผูถือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงให
ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) กอนเปด
ใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 

6.2.6 การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับชําระหารดวยราคาเสนอขายหนวยลงทุน ณ ส้ินวันที่
จํานวนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนจํานวนน้ันปรากฏในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรรจะ
คํานวณตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนงแตใชทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุน
ใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น กอนคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธีอื่นๆ สําหรับ
คําส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน”  
 

ในกรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ทั้งนี้ จะใหสิทธิแกคําส่ังซื้อหนวยลงทุน
ดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอื่นกอนคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธีอื่น ในกรณีที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนแตละรายส่ังซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือ
ตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 

6.2.7 การคืนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการส่ังซื้อกอนไดกอน และหากมีการส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกัน 
และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อพรอม
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กันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละรายส่ังซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และบริษัทจัดการจะคืนเงินคาส่ังซื้อหนวย
ลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนระบุ
ไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันที่ส่ังซื้อหนวยลงทุน  
 

6.2.8 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดต้ังโดยบริษัทจัดการเพื่อ
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไมได  
 

การส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนครบถวนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว 
เพื่อใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน และผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปนี้  
ก) คําส่ังซื้อที่จะมีผลใหผูลงทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
ข) คําส่ังซ้ือหนวยลงทุนของผูลงทุน ที่จะมีผลใหบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุน เวนแตในกรณีที่เปนบุคคลหรือนิติบุคลที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ค) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวย
ลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว  
 

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขายคร้ังแรก 
โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซ้ือ
ขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใหทราบ
ลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจาก
การชําระหรือรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 

วันทําการซ้ือขาย หมายถึง วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปน
วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุน
ในตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม  
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เงื่อนไขอื่นๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน ดังนี้  
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือ
กําหนดใหสงคําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนลวงหนา หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอการสงคําส่ังซื้อ
หรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซ้ือ
ขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหาหลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
นโยบายการลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูใน
ภาวะท่ีไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรอืเปนธรรม เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก  
(2) ในกรณีที่วันทําการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
(ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป  
 

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : - 
 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ระบุไว
ในขอ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการรับซ้ือคืน ซึ่งคํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหนวยลงทุนได ดังนี้  
 

7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
ในการขายคืนหนวยลทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหนวยลงทุนได ดังนี้  
(1) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ตามรายละเอียด
วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ระบุไวในขอ 7.5 ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน โดยกรอกใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดให
ครบถวนและย่ืนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ต้ังแตเวลาเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.  
 

บริษัทถือวาคําส่ังขายคืนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังขายคืนสําหรับวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป  
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ทั้งนี้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนเปนมูลคาต้ังแต 10 ลานบาทขึ้นไป  
 

(2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 

(3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 

(4) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ 
โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 

(5) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง
โทรศัพทเคล่ือนที่ หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
 

(6) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานไปรษณีย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด  
 

7.4.2 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ไดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน
จากผูถือหนวยลงทุนและไดทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว  
 

ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปน
กรณีที่บริษัทจัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ  
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทนุทราบลวงหนา  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมี
ผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังขายคืนได  
 

7.4.3 การจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน  
การจัดสรรการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “ส่ังขายคืนกอนไดกอน” ในกรณีที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุนพรอมกันและมีเงิน
สดไมเพียงพอตอการจัดสรรใหทุกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะน้ันใหผูส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทนุแตละรายส่ังขายคืนมานั้น  
 

ยกเวนในกรณีตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายหรือไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซ้ือคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขาย
คืนหนวยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันที่บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนเปนจํานวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่ส่ังขายคืนโดย คูณจํานวนหนวยลงทุนดวยราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนนั้น  
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนดวย ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ที่คํานวณได ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนที่คํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัด
ทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนมีจํานวนหนวย
ลงทุนตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน  
 

ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตามทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยู
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดนั้นดวยวิธีการเดียวกับ
หนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนและทําใหเกิดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงมูลคาขั้นตํ่าของ
การดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันเพื่อใหผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ติดประกาศใหผูลงทุนทราบ  
 

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนตามการส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่สมบูรณ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขางตนเทาที่
บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน  
 

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจํานวน
นั้น  
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7.4.4 การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  ทุกวันทําการซ้ือขาย  
 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขายคร้ัง
แรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดที่
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ – 15.30 น. 
โดยบริษทัจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจาก
การชําระหรือรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 

วันทําการซ้ือขาย หมายถึง วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปน
วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุน
ในตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม  
 

7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  
 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :-  

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
เงื่อนไขอื่นๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน ดังนี้  
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนหาก
เห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอการสงคําส่ังซื้อหรือขายคนืหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมี
ผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหา
หลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุน
หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะที่ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผล
หรือเปนธรรม เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก  
(2) ในกรณีที่วันทําการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
(ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
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8. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
8.1. ชองทางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 

8.2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  
การสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะดําเนินการนําเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับซ้ือคืน จากกองทุนตนทางซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระคาซ้ือหนวย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเง่ือนไขที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา
มี) จะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปล่ียนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน หรือ ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน  
 

บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปด
ใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหเทานั้น  
 

8.2.1 วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
8.2.1.1 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้  
1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) 
ภายในวันและเวลาท่ีระบุในขอ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
2) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน 
โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทางที่ตองการสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมทั้งจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวยลงทุนที่จะออก
จากกองทุนตนทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด และย่ืนคําส่ังตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการสับเปล่ียนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนไวเปนหลักฐาน  
3) ในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนกองทุนนี้ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของ
การส่ังขายคืนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ  
4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  
5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
มีไมเพียงพอที่จะนําไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าที่ระบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไมนํา
เงินไปซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไว แตะจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนไดระบุไว
ในคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
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6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจํานวนเงินที่ไดไมเพียงพอที่ จะ
นําไปซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมนําเงินดังกลาวมาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไวในคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน  
7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากอยู
ในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 11 “การไมขายไมรับซ้ือคืนไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง” 12. “การหยุดขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวเปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทนุของวันแรกที่จะ
เปดทําการสับเปล่ียนคร้ังตอไป  
8) เม่ือผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนไมได หากรายการดังกลาวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสร็จส้ินสมบรูณแลว ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใตวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมตองแจง
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 

8.2.1.2 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ 
โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 

8.2.1.3 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
หรือผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  
 

8.2.2 ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปนี้เปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน โดยแบงประเภท ดังนี้  
 

ตารางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
กองทุนตนทาง (Switching out) กองทุนปลายทาง (Switching in)

ประเภทกองทุน ราคาสับเปล่ียนออก ประเภทกองทุน ราคาสับเปล่ียนเขา 
กองทุนตลาดเงิน /  

กอง KT-ST 
T กองทุนทุกประเภท T 

 
 
 

 
 
 

กองทุนตลาดเงิน / กอง KT-ST T+1 
กองทุนตราสารหนี้ T 

กองทุนผสม+ตราสารทุน
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กองทุนตราสารหนี้ T กองทุนรวมตางประเทศ

KTGT / KTIL / KT-ENERGY / KT-FINANCE 
/ KT-MINING / KT-OIL / 

KT-GOLD / KT-PRECIOUS / KT-AGRI / 
KT-PROPERTY และ KT-BOND 

 
 

T+2 

 
 
 
 

กองทุนผสม+ตราสารทุน 

 
 
 
 

T 

กองทุนตลาดเงิน / กอง KT-ST T+2 
กองทุนตราสารหนี้ T+1 

กองทุนผสม+ตราสารทุน T 
กองทุนรวมตางประเทศ

KTGT / KTIL / KT-ENERGY / KT-FINANCE 
/ KT-MINING / KT-OIL / 

 KT-GOLD / KT-PRECIOUS / KT-AGRI / 
KT-PROPERTY และ KT-BOND 

 
 

T+3 

 
 

 
กองทุนรวมตางประเทศ 

KTGT1 

 
 
 

T 

กองทุนตลาดเงิน / กอง KT-ST  
 
 
 

T+2 

กองทุนตราสารหนี้
กองทุนผสม+ตราสารทุน
กองทุนรวมตางประเทศ

KTIL / KT-ENERGY / KT-FINANCE / KT-
MINING / KT-OIL / KT-GOLD / KT-

PRECIOUS / KT-AGRI / 
KT-PROPERTY และ KT-BOND 

 
 
 

กองทุนรวมตางประเทศ 
KT-OIL / KT-GOLD 

 
 
 

T 

กองทุนตลาดเงิน / กอง KT-ST  
 
 

T+3 

กองทุนตราสารหนี้
กองทุนผสม+ตราสารทุน
กองทุนรวมตางประเทศ

KTGT / KTIL / KT-ENERGY / KT-FINANCE 
/ KT-MINING / KT-OIL / 

/ KT-GOLD / KT-PRECIOUS / KT-AGRI / 
KT-PROPERTY และ KT-BOND 

 
กองทุนรวมตางประเทศ 
KTIL / KT-ENERGY / 

KT-MINING / 
KT-PRECIOUS / 

KT-AGRI / 
KT-PROPERTY 

 
 
 

T 

กองทุนตลาดเงิน / กอง KT-ST  
 
 

T+4 
 
 

กองทุนตราสารหนี้
กองทุนผสม+ตราสารทุน
กองทุนรวมตางประเทศ

KTGT / KTIL / KT-ENERGY / KT-FINANCE 
/ KT-MINING / KT-OIL / 

/ KT-GOLD / KT-PRECIOUS / KT-AGRI / 
KT-PROPERTY และ KT-BOND 

 
 

กองทุนรวมตางประเทศ 

 
 
 

กองทุนตลาดเงิน / กอง KT-ST  
 
 

กองทุนตราสารหนี้
กองทุนผสม+ตราสารทุน
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KT-FINANCE / 

KT-BOND 
T กองทุนรวมตางประเทศ

KTGT / KTIL / KT-ENERGY / KT-FINANCE 
/ KT-MINING / KT-OIL / 

/ KT-GOLD / KT-PRECIOUS / KT-AGRI / 
KT-PROPERTY และ KT-BOND 

T+5 
 
 

 

หมายเหตุ :  

- ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีกองทุนประเภทอื่นๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากกองทุนขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิมเติมการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนของกองทุนประเภทใหมนั้น โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
- บริษัทขอสวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตารางการสับเปล่ียนดังกลาว ในกรณีที่เกิดเหตุการณใดๆท่ีสงผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงิน
หรือรับชําระเงินคาซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่งมีผลตอการสับเปล่ียนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว 
  

8.2.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขาย
คร้ังแรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่
บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ – 
15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจาก
การชําระหรือรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
 

วันทําการซ้ือขาย หมายถึง วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปน
วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุน
ในตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม  
 

เงื่อนไขอื่นๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน ดังนี้  
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
หรือกําหนดใหสงคําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนลวงหนา หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอการสงคําส่ัง
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคา
ซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหาหลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
นโยบายการลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูใน
ภาวะท่ีไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก  
 



 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด 
43 

 

(2) ในกรณีที่วันทําการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
(ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
 

9. การชําระคารับซื้อคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรพัยสินอ่ืนแทนเงิน :  
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
แทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไข
โครงการ โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัท
จัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  
 

10. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  
10.1 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน ที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดไดในกรณี ดังตอไปนี้  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ดังกลาวไมถูกตองตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 

10.2 การเล่ือนการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 10.1 (1) หรือ (2) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้  
(1) เล่ือนกําหนดการชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการ
ผอนผันจากสํานักงาน  
(2) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชาํระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจน
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเร่ืองดังกลาวดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
(3) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 10.1 (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 10.1 (2) ตอสํานักงานโดย
พลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได  
(4) ในระหวางการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน หากมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูรวมคาหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สง
คําส่ังขายคืนกอนหลัง  
 

11. การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง :  
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่
ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
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(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของ
ผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
ทั้งนี้ การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงาน  
 

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุน
รวมอยางมีนัยสําคัญ  
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอน
เงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  
 

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังตอไปนี้  
1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะ
เปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  
2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  
3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ  
 

(5) ในกรณีที่วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานไดประกาศกําหนดใหเปนวันหยุดทําการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเปนกรณีพิเศษ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน และคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับวัน
ดังกลาว และตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาเก่ียวกับการหยุดรับคําส่ังในกรณีดังกลาวไมนอยกวา 5 วันทําการกอนถึงวันหยุด
ทําการกรณพีิเศษนั้น โดยการปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท รวมทั้งจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่
ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชเปนสถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี)  
 

2. เม่ือปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) หรือ (4) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้  
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) หรือ (3) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปให
ทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย  
(2) รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน  
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(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนตามขอ 1.(1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังตอไปนี้ กอนการเปดรับ
คําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
(ก) รายงานการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วัน
ทําการสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน  
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทนุไวแลวใหทราบถึงการเปดขาย รับซ้ือคืน หรือ
สับเปล่ียนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่
ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได  
 
3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง
นั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวยลงทุนที่มี
คําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผู
ลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
 
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทําการ
ติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนออกไปได  
 
13. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :  
 

14. การจายเงนิปนผล :  
14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  
14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล : - 
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : - 
 

15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) : - 
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รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.00 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ คาธรรมเนียม
และคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอมติผูถือหนวย/
แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม ผูลงทุนสามารถ
ดูรายละเอียดคาใชจายที่เรียกเก็บจริงไดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วัน
ส้ินปบัญชีที่ผานมา  
 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.75 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
• ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ  
• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนนี้ยังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศท่ีคิดไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคา
ทรัพยสินเฉพาะที่ลงทุนในตางประเทศ  
 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.20 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 

15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : - 
 

15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : - 
 

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายคร้ังแรกจะจายตามจํานวนท่ีจายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
เฉล่ียเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก  
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(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจน
การสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกิน 1,000,000 บาท  
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน คาจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
 

(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอย
ตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามท่ีจายจริง แตไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศ
ของสมาคม  
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน บัตร
กองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารท่ีเก่ียวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอก
กลาวรายงานตาง ๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เก่ียวกับการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  
(ช) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ซ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน  
(ฌ) คาใชจายในการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียม
อื่นใดที่เก่ียวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ 
คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว  
(ญ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
(ฎ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการส่ือสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณีย  
(ฏ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฐ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ของกองทุนรวม  
(ฑ) คาธรรมเนียมตอรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบ-สงมอบหลักทรัพยในการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee)  
(ฒ) คาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับการติดตอประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวของในตางประเทศ (ถามี) เก่ียวกับการดําเนินงานตางๆ ของ
กองทุน เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาเดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเล้ียง คาประกันการเดินทาง เปนตน ตามท่ีจายจริง  
(ณ) คาใชจายทางดานภาษีที่เกิดจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาภาษีหัก ณ ที่จาย หรือภาษีอื่นใดที่เก่ียวของทั้งในประเทศไทย
และตางประเทศ (ถามี) ตามที่จายจริง  
(ด) คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผานระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้ง
ระบบอื่นใดเพื่อประโยชนของกองทุน ตามที่จายจริง  
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(ต) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพยของกองทุนของธนาคารท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค เปนตน ตามที่จายจริง  
(ถ) คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมตางๆ ที่เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพย เชน คานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
คาประกันความเส่ียงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เปนตน ตามท่ีจายจริง  
(ท) คาใชจายที่เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในตางประเทศ (ถา
มี) ตามที่จายจริง  
(ธ) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถามี) ตามที่จายจริง  
 

การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย  
 

(3) คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย ไดแก  
(ก) คาอากรแสตมป  
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซ้ือขายหลักทรัพย  
(ค) คาใชจายอื่น ๆ (ถามี)  
(4) คาใชจายที่เก่ียวของกับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวในขอ 23.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงิน
และเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดย
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราท่ีกําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (4) บริษัทจัดการจะเปดเผยแยกเปนรายการ
อยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทําเม่ือส้ินรอบระยะเวลา
บัญชีแตละป  
 

• คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทุน ของกองทุนซึ่งเปนสวนหน่ึงของรายงานประจําป  
 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  
 

อยางไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- ในระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก ไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาที่ตราไว  
- ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก ไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย  
 

อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนใหกับผู
ลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุขอความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูลงทุนแตละกลุมไม
เทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)” ไวในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบ
ขอมูลดังกลาว  
 

15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซ้ือคืน  
 

15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (Switching Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- กรณีเปนกองทุนตนทาง (switching out) ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซ้ือคืน  
- กรณีเปนกองทุนปลายทาง (switching in) ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย  
 

15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ตามที่นายทะเบียนกําหนด  
 

15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ตามที่นายทะเบียนกําหนด  
 

15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
 

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย  
ไมเกินรอยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เม่ือส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนโดย
คํานวณเขาไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการส่ังซื้อหรือส่ัง
ขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย  
 

- คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซ้ือหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย
กําหนด  
 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปน
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการโอนหนวย
ลงทุน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด  
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15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  
*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่
คํานวณน้ันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันส้ินเดือน  
 

** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือทยอย
ตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น  
 

*** คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย  
 

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง  
 

ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

15.5. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ตามขอ 15.1 ขอ 15.2 และขอ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้  
15.5.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของ
กองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตในกรณีที่ไดรับมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 
วัน ตามวิธีการดังตอไปนี้กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว  
(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ  
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานที่
ในการซื้อขายหนวยลงทุน  
 

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานที่ในการซ้ือขายหนวยลงทุน  

 
ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามขอ 15.5.1 และขอ 15.5.2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  
 

15.5.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหนวยงานที่เก่ียวของมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑใน
การคิดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามที่ระบุในขอ 15.1 ขอ 15.2 และขอ 15.3 เปนอยางอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหมโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุน
แลว  
 

15.6. หมายเหตุ : - 
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16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน : 
ตางประเทศ  
 

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยมูลคาทรัพยสินของกองทุนจะคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินใน
ตางประเทศรวมกับมูลคาทรัพยสินสุทธิที่กองทุนลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น การใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลตางประเทศ เพื่อคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวย
ลงทุนเปนเงินบาท ในกรณีที่มิไดมีการทําสัญญาประกันความเส่ียง บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปล่ียนที่เหมาะสม ณ วันทําการนั้นเปน
เกณฑในการคํานวณ และจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทนุภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปล่ียนดังกลาว
เปนอัตราแลกเปล่ียนที่บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงรวมกัน  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเปล่ียนแปลงการดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะตองขอความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชนกอนทุกคร้ัง  
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้  
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป 
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัท
จัดการไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการได บริษัท
จัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดรับมูลคาหนวย
ลงทุนของกองทุนตางประเทศ 
 

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัดไป ทั้งนี้ 
ใหใชมูลคาหนวยลงทุนของส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว  
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัท
จัดการไมสามารถคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการ
ได บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัท
จัดการไดรับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ 
 (2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้  
(ก) วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป  
(ข) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยใหประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป  
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัท
จัดการไมสามารถประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนภายใน 3 วันทําการได บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
มูลคาหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทนุ 
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(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศ ภายใน 3 
วันทําการถัดไป  
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัท
จัดการไมสามารถประกาศราคาขายหนวยลงทนุ และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได บริษัทจัดการจะประกาศราคา
ขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหนวย
ลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 

การประกาศมูลคาและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กําหนดไวในขอ 3. และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) 
หรือชองทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 4 วันทําการถัดไปก็ได  
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได  
(4) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแหงที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนใช
ซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวย
หรือไมก็ได  
 

ทั้งนี้ การประกาศขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศในชองทางอื่นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ เชน ประกาศทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน  
 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณน้ัน  
 

มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
 

ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุน
รวมเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
(3.1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลคาหนวย
ลงทุนเพื่อใชในการคํานวณ ราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะใชผลลัพธเปน
ตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
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ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุน
รวมเปด  
 

4. ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2. เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้  
(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับยกเวน
ในชวงระยะเวลาดังกลาว  
(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนต้ังแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว  
 

16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถประกาศทางหนังสือพิมพได บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางชองทางอื่นที่
เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซตของบริษัท  
 

16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
1.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหน่ึงสตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ ที่ทํา
การของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอย 
ดังตอไปนี้  
(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  
(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขาย
หลักทรัพยไมถูกตอง  
 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวยลงทุนคร้ัง
ตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการพบวา
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย  
 

2. ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 
ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันที่
ราคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่ง
สตางคขึ้นไป และคิดเปนอตัราสวนต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันที่พบวาราคาหนวยลงทุน
นั้นไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อใหผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ รายงาน
ดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  
(ก) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  
(ข) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
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(ค) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได  

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถุกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่ง
ฉบับภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  
(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อหนวยลงทนุหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่ไดซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนในชวง
ระยะเวลาท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  
(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว พรอมทั้งสําเนารายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
มีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต
จะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได
แทน  
 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของ
ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงินของ
กองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  
 

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตาง
ของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน  
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
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หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตมุาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท บริษัท
จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือ
หนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได 
 

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการแกไขราคาตาม
ขอ 2 (3) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปนตน เวน
แตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  
 

17. ช่ือผูเกี่ยวของ :  
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 

17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน :  
ชื่อ : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
 

17.3. ชื่อผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไมมี 
 

17.4. ชื่อของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ชื่อ : - 
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : - 
 

17.5. ที่ปรึกษา :  
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  
ชื่อ : - 
 

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน : - 
 

17.6. ผูสอบบัญชี :  
ชื่อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย  
ชื่อ : นาย พจน อัศวสันติชัย  
ชื่อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง  
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ชื่อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ  
ชื่อ :  นางสาว สุลลิต อาดสวาง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูสอบบัญชี) :  
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

17.7. การแตงต้ังคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : - 
 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  
18.1. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันที่ 30  เดือน กันยายน  
18.2. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่ 30 กันยายน 2555 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
 

19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  
19.1 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิด
ตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
 

ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวย
ลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข  
 

อยางไรก็ดี ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากปรากฏวา
มติของผูถือหนวยลงทุนเม่ือคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการ
นับมตินั้น  
 
ทั้งนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนตามขางตน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะประกาศ
ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ วันที่ได
มีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี  
 

19.2 ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดใน
การนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตาม
แนวทางที่สํานักงานกําหนดได 
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19.3 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไข
เพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยการย่ืนคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการท่ีแกไข
เพิ่มเติมแลวและคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน  
 
เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได  
 
19.4 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอผูกพันระหวาง
ผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 129 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
 
20. ขอกําหนดอื่น ๆ :  
20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดมีการปรับเปล่ียน แกไขเพ่ิม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ ส่ังการ ผอนผันในเร่ืองตางๆ ที่
เก่ียวเน่ืองกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดต้ังจัดการ และ/หรือวิธีการ
บริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดตาง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดย
ถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อาทิเชน เร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต 
การแตงต้ังผูจัดการกองทุนรวม การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหนวย
ลงทุน และการชําระเงินใหผูขายคืนหนวยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือขาย
คืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน เปนตน ทั้งนี้ การแกไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตอง
เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผอนผัน ส่ังการ ใหสามารถกระทําได  
 
20.2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียนให
บริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร 
บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ดังกลาว  
 
หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป  
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20.3) การถือหนวยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่
เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวย
ลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิด
นั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัท
จัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มจํานวนท่ีถืออยู 
 

20.4)  ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 

20.5) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว
ในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปนกองทุน
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  
(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยคร้ังเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจาก
บุคคลดังกลาว (churning)  
 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความเปน
ธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย  
 

บริษัทจัดการไมสามารถรับ soft commission เพื่อประโยชนของบริษัทได เนื่องจากเปนขอหามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเปนเร่ืองที่ไมพึง
กระทํา เวนแตเปนการรับผลประโยชนที่ผูใหบริการจัดใหแกบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เปนประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไวภายในบริษัท ซึ่งผูถือหนวยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ไดที่ www.ktam.co.th "  
 

20.6) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ดังตอไปนี้  
(1) กูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนไดเฉพาะเพื่อบริหารสภาพคลองของกองทุน  
(2) เงินที่ไดจากการกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตองนํามาชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนคาขายคืนหนวยลงทุน  
(3) จํานวนเงินกูยืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแตในกรณี
จําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุน
ในวงกวาง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผอนผันอัตราดังกลาวได แตตองไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน  
(4) คูสัญญาในการกูยืมเงินเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตองเปนผูลงทุนสถาบัน และไมเปนผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คูสัญญาเปนกองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะตองไมอยูภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการนั้นเอง  
(5) จัดทํารายงานพรอมระบุสาเหตุของการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และสงใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําสัญญากูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
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การกูยืมเงินดังกลาวขางตน บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือไวลวงหนา (credit line) ก็ได แตการกูยืมเงินแตละคร้ังตองมี
ระยะเวลาตามสัญญากูยืมเงินแตละสัญญาไมเกิน 90 วัน  
 

นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนดังกลาวขางตน ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยศูนยซื้อ
ขายตราสารหน้ีไทย หรือบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด แลวแตกรณี หรือใชสัญญามาตรฐานตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และตองมีอายุสัญญาไมเกิน 90 วัน  
 

ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการจัดทําและจัดสงรายงานการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

20.7) ตัวช้ีวัดของกองทุนนี้ควรเปรียบเทียบกับ JP Morgan Global Government Bond Index ที่แปลงกลับมาเปนสกุลเงินบาท ณ วัน
คํานวณผลตอบแทน เปนดัชนีอางอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงดัชนีชี้วัดผล
การดําเนินงานดังกลาวได เพื่อใหสอดคลองกับดัชนีเปรียบเทียบที่กองทุนในตางประเทศลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
 

20.8) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายท่ีเรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา FATCA) 
โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถ่ินที่อยูทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมาย
ที่มีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ”) 
 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 
 

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตป 
พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA 
(ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาท่ีดําเนินการหักเงิน 
ณ ท่ีจายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมท่ีเปน NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ังผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ท่ีเขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  
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เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมท้ังเพ่ือเปนการรักษาประโยชนของผูถอืหนวยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผกูพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ  และ
เพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลกัเกณฑของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของได บริษัท

จัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ
กําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน)ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือ
หนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเม่ือขอมูลที่เคยใหไวมีการเปล่ียนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐาน
เพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑ
และขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 

 
เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับ

ประโยชนเพ่ิมขึ้นหากมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการ

หรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง

ดังตอไปน้ีตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจงน้ีแลว และ/หรือได

ดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินท่ีชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันได เพ่ือให
สอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ี ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้น หากมีการ

ดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

  
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเล่ียงมิให
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของอันจะทําใหกองทุน
อาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือ
หนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของกําหนด)เทานั้น  

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัท
จัดการ (รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถอืหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน 
หรือดําเนินการอืน่ใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
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21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ขอกําหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแลผลประโยชน
มีอํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่
ไดรับการแตงต้ังโดยชอบ ใหถือวาผูกพนัผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 
 
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไมวา
ในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอ
ผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
 
 


