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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
คาํจาํกัดความ :  
 

กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุเปิดเคแทม เวิลด์ เอน็เนอร์จี ฟันด์ 
 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเคแทม เวิลด์ เอน็เนอร์จี ฟันด์ 
 

บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 

ใบแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 
 

หลกัทรัพย์อ้างอิง หมายถงึ หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพ่ือรองรับใบแสดงสทิธิ 
 

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
 

นายทะเบียน หมายถงึ นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเคแทม เวิลด์ เอน็เนอร์จี ฟันด์ 
 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีบริษัทจดัการมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
แล้วแตก่รณี 
กองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ หมายถงึ กองทนุรวมท่ีมีนโยบายเพ่ือนําเงินท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศไปลงทนุ
ในตา่งประเทศ 
 

วนัทําการ หมายถงึ วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหหรือรับซือ้คืน
กําหนด 
 

วนัทําการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ี
เป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัทําการของประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และวนัทําการของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบั
การลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 
 

คําเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้องปฏิบติัตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์  
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  
 

แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือ
การจ่ายเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพ่ิมหรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุ  
 

บริษัทยอ่ย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้  
 

กิจการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ
บริษัทมหาชน จํากดั  
 

สถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  
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สมาคม หมายถึง สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้จดัตัง้และจดทะเบียนกบัสํานกังาน โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือทําการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 
 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดตามทะเบียน
หน่วยลงทนุ เม่ือสิน้วนัท่ีคํานวณนัน้ โดยคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล  
 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคาขายบวกด้วยคา่ธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคารับซือ้คืนหกัด้วยคา่ธรรมเนียมในการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี)  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สํานกังานคณะกรรมการ หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. 
  
ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ที่อยู่บริษัทจัดการ : เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิดเคแทม เวิลด์ เอน็เนอร์จี ฟันด์ 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Ktam World Energy Fund 
1.3. ช่ือยอ่ : KT-ENERGY 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 
การระดมทนุ : ในประเทศ 
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
1.5. อายโุครงการ : ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 
เง่ือนไขอ่ืนๆ :  
1.6. ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทนุของโครงการ : 2,000.00 ล้านบาท  
เง่ือนไข :  
หากบริษัทจดัการนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินท่ีได้รับการจดัสรรให้สามารถนําเงินไปลงทนุใน
ต่างประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ตลอดจนสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโครงการได้ โดยไม่ต้องขอมติความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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อนึ่ง การเพิ่มหรือลดวงเงินรับอนุญาตให้สามารถไปลงทุนในต่างประเทศตามเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบถึง
จํานวนเงินทนุโครงการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการโดยไมข่อมติความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
2.2. มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท  
2.3. จํานวนหน่วยลงทนุ : 200,000,000.00 หน่วย  
2.4. ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ  
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
2.6. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 10,000.00 บาท  
2.7. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000.00 บาท 
2.8. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด  
จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด  
2.9. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด  
จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วนของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
เพ่ือระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนท่ีต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
ต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทนุท่ีมากกว่าการลงทนุภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทนุท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทนุไป
ลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ  
 
3.2. ชนิดกองทนุรวม : Feeder Fund 
ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ) : 
 
3.3. นโยบายการลงทนุ : ตราสารทนุ 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 
เพ่ือ การลดความเส่ียง (Hedging) 
 
การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 
 
3.4. ลกัษณะพิเศษ : 
- กองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ 
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รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : 
กองทนุรวมเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ BGF World Energy Fund (กองทนุรวมหลกั) ซึง่เป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
(retail fund) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ สว่นท่ีเหลือ
อาจจะลงทนุในตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนีท้ัว่ไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมาย
ไทย ท่ีมีอายุของตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ํากว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสํารองเงินไว้
สําหรับดําเนินงานของกองทนุ รอการลงทนุในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทนุ หรืออาจจะลงทนุในเงินฝากระยะสัน้
ในสถาบนัการเงินหรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสดในต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือรอการลงทนุ หรือเพ่ือชําระค่าใช้จ่ายของ
กองทนุ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปล่ียนเงิน โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด แต่จะ
ไมล่งทนุในตราสาร ดงัตอ่ไปนี ้
1. ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

2. ตราสารแห่งหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non – investment 
grade)   
3. ตราสารแห่งหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) แต่ไม่รวมถึงตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้
ระยะสัน้ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั หรือผู้ คํา้ประกนั  
4. หุ้น/ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียน / ไม่ได้ถกูสัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
(Unlisted securities) 
 
ในสภาวะปกติ กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม อย่างไรก็ดี 
ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ BGF World Energy Fund ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ
ตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภัยพิบติั หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ และหรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของ
กฎระเบียบ และหรือกรณีท่ีวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว ดังนัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุน
บางสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศเป็นการชัว่คราว จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่น
การลงทุนท่ีกําหนดไว้ในโครงการข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ี
กําหนดไว้ในโครงการตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้ในช่วงระหว่างรอการลงทนุ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ/หรือในช่วง
ระยะเวลาก่อนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการ และหรือในช่วงท่ีผู้ลงทนุทําการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศได้ทนัที ซึง่มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทําการ กองทนุอาจจําเป็นต้อง
ชะลอการลงทนุในตา่งประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จงึอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ี
กําหนดไว้ในโครงการข้างต้นได้ 
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ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั หากปรากฏวา่ กองทนุหลกั
ดงักลา่ว มีมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ี
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  
(1)     มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั 
(2)     ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดตอ่กนั คิดเป็นจํานวนเกินกวา่สอง
ในสามของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั 
 

เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทนุหลกั มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)     แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานงึถงึประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ
(2)     ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ
(3)     รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 
(4)     เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุรับรู้และเข้าใจ
เก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม   
ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย 
 

ทัง้นี ้ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผอ่นผนัตอ่สํานกังาน 
 

ในกรณีท่ีกองทนุไม่สามารถเข้าลงทนุในกองทนุ BGF World Energy Fund หรือในกรณีท่ีกองทนุนีมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการ
ลงทนุอย่างมีนยัสําคญั หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการลงทนุในกองทนุ BGF World Energy Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป 
อาทิเช่น กองทนุ BGF World Energy Fund มีผลตอบแทนต่ํากว่าผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายการบริหาร
จดัการใกล้เคียงกนัติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือต่ํากว่าผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศอ่ืนอย่างเห็นได้ชดั และ/หรือ การ
ลงทุนนัน้เบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เม่ือพบว่าการบริหารจัดการของกองทุน
ตา่งประเทศดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามท่ีระบหุรือสญัญาไว้กบัผู้ลงทนุ และ/หรือ เม่ือกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วกระทําความผิดร้ายแรง
โดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนัน้ๆ เป็นผู้ ให้ความเห็น และ/หรือ เม่ือเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัท
จดัการสงวนสทิธิท่ีจะนําเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึ่งบริษัทจดัการอาจพิจารณา
ดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าว กองทนุอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุ
ตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุ  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฎิบัติผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการกองทนุ หากเกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินท่ีได้รับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
(3) กรณีท่ีไมส่ามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/
หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ 
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(4) กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไมเ่พียงพอตอ่การจดัตัง้กองทนุ เพ่ือนําเงินไปลงทนุใน
ตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
 

สรุปสาระสําคญัของกองทนุ BGF World Energy Fund 

ช่ือ   BGF World Energy Fund 
อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 
ขนาดกองทนุ 2,108.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2552)  
วนัจดัตัง้กองทนุ 6 เมษายน 2544 
นโยบายการลงทนุของ
กองทนุหลกัในตา่งประเทศ 
 

กองทนุ BGF World Energy Fund (Class A) มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะสร้างผลตอบแทนรวมสงูสดุให้กบัผู้ลงทนุ โดย
ลงทนุอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ในตราสารทนุของบริษัทชัน้นําทัว่โลกซึ่งมีธุรกิจ
หลกัในการสํารวจ พฒันา ผลิต และจดัจําหน่ายพลงังาน นอกจากนัน้ กองทนุยงัอาจลงทนุในบริษัทท่ีมุ่งเน้นการ
พฒันาและใช้ประโยชน์จากพลงังานทดแทน  
 

ทัง้นี ้ในส่วนของตราสารท่ีเปลี่ยนมือได้นัน้กองทนุหลกัลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
(Unlisted Securities) ได้ไม่เกิน 10% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ซึง่โดยปกติแล้วกองทนุหลกัจะลงทนุในตราสาร
ดงักลา่วในสดัสว่นท่ีต่ํากวา่นีม้าก และกองทนุจะไมล่งทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัท่ีต่ํา
กว่าอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) 

สกลุเงิน SGD 
วนัท่ีเสนอขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ 

ทกุวนัทําการซือ้ขาย 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กินร้อยละ 1.75 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
ISIN  LU0368265418 
Bloomberg BGWEA2H LX 
Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. 
Administrator The Bank of New York Europe Limited, Luxembourg Branch 
Custodian The Bank of New York Europe Limited, Luxembourg Branch 
Auditor PricewaterhouseCoopers, Luxembourg 
Advisor BlackRock Investment Management (UK) Limited 

 
ทัง้นี ้หากกองทนุ BGF World Energy Fund มีการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูข้างต้นท่ีไม่มีนยัสําคญั บริษัทจดัการจะแจ้งการ
แก้ไขหรือการเปล่ียนแปลงข้อมลูดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

3.5. การลงทนุในตา่งประเทศ : FIF (ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ) 
ลงทนุในต่างประเทศทัง้หมด หมายถึง ลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุและไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับอนมุติัให้นําไปลงทนุในตา่งประเทศ   
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3.6. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  
3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วจะต้องมีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแตก่รณีต่ํากวา่ 
1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ 
 

3.6.1.1 ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่  
(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สนิเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึง่
กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้
(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออก
ตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 
(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch 
หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่  
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่   
(ก) ตัว๋เงินคลงั 
(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
(2.2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั 
ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย 
(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้ แปลงสภาพและหุ้นกู้
อนพุนัธ์ท่ีสํานกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาต
โดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้
เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียน
มือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย 
(2.4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์   
(2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   
(2.6)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบาย
การลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวม
ตลาดเงิน เป็นต้น 
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(2.7)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
(2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ 
(2.6) ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่ในรูป
อตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  
 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน  
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้ สลักหลัง  หรือคํา้ประกันต้นเงินและ
ดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข   
 

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้และรับ
ซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยู่เสมอ      
โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 
(3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ  ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 
 (ข)  ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  
 (ค)  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมี
บริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 

3.6.1.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 

3.6.1.3 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

3.6.1.4 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.1.1 ถึง 3.6.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือทรัพย์สนิอ่ืนท่ีกองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือให้ความเห็นชอบ หรือ
ผอ่นผนัให้ลงทนุได้ 
 

3.6.2  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ 
 



 
 

 
กองทุนเปิดเคแทม เวลิด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 

9 

3.6.2.1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมผสม ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้
(1) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)   
(2) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุอาจลงทนุ
หรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีนโยบายการลงทนุในทองคําโดยตรง 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุท่ีจะลงทนุหรือมีไว้ได้
ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 
(4) ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
ทัง้นี ้กรณีท่ีเป็นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีมีนโยบายลงทนุในตราสารแหง่ทนุ ให้นบัการลงทนุดงักลา่วเป็นตราสาร
แหง่ทนุด้วย 
 

3.6.2.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ  
 

3.6.2.3 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือลดความเส่ียง (hedging) ท่ีมีตวัแปรอ้างอิงเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการ
ลดความเส่ียง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
 

3.6.2.4 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.2.1 และ 3.6.2.3 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม : 
3.7.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้ 
ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีแก้ไขด้วย  
 

3.7.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
 (1) ตราสารภาครัฐไทย 
 (2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1.1 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว   
 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตรา
สารนัน้ในแต่ละรุ่น  เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto 
redemption) 
 

3.7.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ี
มีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายดงักลา่ว
เป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านัน้ รวมใน
อตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย   
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ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่
ละรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 

3.7.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ธนาคารท่ี
มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อย
ละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1.1 
(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงินฝาก
ดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 

3.7.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.1 และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อ 3.6.1.3 
ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก 
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 

ตราสารแหง่หนีด้งักลา่วมิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่หนี ้ 
 

3.7.1.5 บริษัทอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้รวมกับร้อยละสิบของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตัวชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

3.7.1.6 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ หาก
ทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่
ทรัพย์สนินัน้โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวมของนํา้หนกัของ
ทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ  3.7.1.2 ข้อ 
3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 แล้วแต่กรณี ก็ได้  
 

ท้งนี ้การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 นี ้มิให้บริษัทจดัการกองทนุรวมนบัมลูคา่หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมและหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว 
 

3.7.1.7 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้
เงิน ท่ีบคุลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม ในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 
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(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(2) ธนาคารพาณิชย์ 
(3) บริษัทเงินทนุ 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
(7) ธนาคารตา่งประเทศ 
 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 
(2) ทรัพย์สนิท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม 
 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมีอายุ
โครงการตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป   
 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรคหนึง่ 
ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ีย
ตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทํา
การถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้
สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 
 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้ 
 

3.7.1.8 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงิน และตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผอ่นผนัตอ่สํานกังานเพ่ือไมต้่องนําการ
ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.7 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
  

3.7.1.9 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ
รวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน 
(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 
(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 
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หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
3.7.1.10 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่ 
 
3.7.1.11 การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ  
3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอตัราสว่น
ของบคุคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัท
จดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.1.12 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษัทจดัการคํานวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม 
รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 
ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมา
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวนัทําการนับแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   
 
3.7.1.13 ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบ
แสดงสิทธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในประกาศนี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุ
หรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง  ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ก็ได้ 
 มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมลูค่าเท่ากบัมลูค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้  
 (2)   ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 
3.7.1.4    โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้อยู ่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณ
ตามคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ก็ได้ 
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3.7.1.14 นอกจากการคํานวณตามข้อ  3.7.1.11 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุ
ลงทุนในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมี
ความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้
มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.7.1.15 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.1.16 ด้วย 
(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สนิ
หรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  
(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือกคํานวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.7.1.16 การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.1.15 จะทําได้ตอ่เม่ือบคุคลดงักลา่วได้
ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้
สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.7.1.17 ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่หนี ้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหต ุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ ให้บริษัทดําเนินการ
แก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังาน  
  
3.7.1.18 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น  
หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 
ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน
สามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้
สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.19 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้    
(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนได้ 
(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผอ่นผนัจากสํานกังาน และ 
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(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้
จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือ
หุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผอ่นผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว 
ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 
 

3.7.1.20 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.7 ข้อ 3.7.1.12 ข้อ 3.7.1.17 ข้อ 3.7.1.18 และข้อ 
3.7.1.19 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทํา
การนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
สามารถตรวจสอบได้ 
 

3.7.1.21 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฎเหตตุามข้อ 29. “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” และ
บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามข้อ 30. “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
 

3.7.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมจะต้องเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศ (offshore investment) เป็นหลกัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

3.7.2.1 บริษัทจดัการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูล ด้านหลกัทรัพย์และตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของInternational Organization of Securities Commission (IOSCO) หรือในประเทศท่ีมี
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชี ไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

3.7.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ 
 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูคา่ของเงินฝากดงักลา่วรวม
ในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 

3.7.2.3 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละสบิของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
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3.7.2.4 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ หาก
ทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่
ทรัพย์สนินัน้โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวมของนํา้หนกัของ
ทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2.2 แล้วแต่
กรณีก็ได้  
 

ทัง้นี ้การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.2.3 และข้อ 3.7.2.4 นี ้มิให้บริษัทจดัการกองทนุรวมนบัมลูคา่หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมและหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว 
 

3.7.2.5 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้
เงิน ท่ีบคุลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวม ในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  
(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(2) ธนาคารพาณิชย์ 
(3) บริษัทเงินทนุ 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
(7) ธนาคารตา่งประเทศ 
 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 
(2) ทรัพย์สนิท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม 
 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมีอายุ
โครงการตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป   
 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรคหนึง่ 
ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ีย
ตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทํา
การถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้
สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 
 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 
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3.7.2.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลด
ความเส่ียง (hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู่ 
 

3.7.2.7 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.2.2 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.2.10 
ด้วย 
(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สนิ
หรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  
(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือกคํานวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 

3.7.2.8 การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.2.7 จะทําได้ตอ่เม่ือบคุคลดงักลา่วได้ทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้
สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 

3.7.2.9 ในกรณีท่ีกองทนุมีสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู ่(right issue) หากการใช้
สทิธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วมีมลูคา่เกินกวา่อตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้
บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัให้เป็นไปตามอตัราสว่นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้เฉพาะภายใน
ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 

3.7.2.10 ในกรณีท่ีตราสารแหง่ทนุ หรือตราสารแหง่หนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กิน
อตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่ทนุหรือตราสารแหง่หนีน้ัน้ มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว 
เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งการแก้ไขการดําเนินการให้เหตแุหง่การ
เพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
(2) ตราสารแหง่หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 

3.7.2.11 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น 
หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน
สามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้
สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 

3.7.2.12 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนได้ 
(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผอ่นผนัจากสํานกังาน และ 
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(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
นัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัส่วน
การถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้น
ดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สิน
อ่ืน 
 

3.7.2.13 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.2.5 ข้อ 3.7.2.9 ข้อ 3.7.2.10 ข้อ 3.7.2.11 และข้อ 
3.7.2.12 และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทํา
การนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
สามารถตรวจสอบได้ 
 

3.7.2.14 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฎเหตตุามข้อ 29. “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” และ
บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามข้อ 30. “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย  
หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไมมี่ 
 

5. การรับชาํระหนีเ้พ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอ่ืน :  
หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไมส่ามารถชําระหนี ้
ได้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระ
หนี ้ดงันี ้ 
5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับ
ชําระหนี ้ 
 

5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไมนํ่าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับ
ชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีใ้นโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทําได้โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
นัน้ได้ และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการ
บริหารทรัพย์สนินัน้  
 
5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้
สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  
 
5.1.4 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุรวมได้รับชําระหนีต้ามตราสาร
แหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 
5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือ
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเหน็พร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การ
รับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  
 
ในการขอความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจําเป็นในการรับ
ชําระหนี ้ 
 
5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปเพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  
(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่วในโอกาสแรก
ท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่าย
ทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการกองทนุรวม
จะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้าม
สทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการ
ดําเนินการดงักลา่วบริษัทไมต้่องนําตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
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เง่ือนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เหน็วา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระ
หนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระ
หนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิ
ดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 

6. ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
6.1. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ :  ซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ., ธ. 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 399 อาคารอนิเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02-788-2000 โทรสาร 02-788-4851 
 

6.2. เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
1. เม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญา แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอก
กลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
3. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอนัมีผลให้บริษัทจดัการและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสัง่ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทัง้นี ้
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาจัดตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 
4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
5 ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
ตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการ แก้ไขดงักล่าวให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้  
 

ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดงักลา่ว  บริษัทจดัการจะดําเนินการขออนญุาต
เปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข 
และเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั 
ทัง้นีเ้ว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอ่ืน 
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ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรือ
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 

อนึง่ ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการโอนหรือสง่มอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของ
กองทนุให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการ
ดําเนินงานอ่ืนใดท่ีจําเป็น เพ่ือให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลกัฐานทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลนั เพ่ือ
สามารถทํางานได้อยา่งตอ่เน่ือง 
 

6.3. สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  
ช่ือ :  ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็เอ สาขากรุงเทพฯ 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 02-788-2000 โทรสาร 02-788-4851 
 

และ/หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือศนูย์รับฝากทรัพย์สนิใน
ตา่งประเทศ (ถ้ามี) 
 

7. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  
ช่ือ : นางสาว ประภาศรี ลีลาสภุา 
ท่ีอยู ่: บริษัท สํานกังาน เอ เอม็ ซี จํากดั 
ชัน้ท่ี 19 ยนิูต 4 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0-2231-3980-7 โทรสาร 0-2231-3988 
 

ช่ือ : นางสาว ศนัสนีย์ พลูสวสัด์ิ 
ท่ีอยู ่: บริษัท สํานกังาน เอ เอม็ ซี จํากดั 
ชัน้ท่ี 19 ยนิูต 4 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 0-2231-3980-7 โทรสาร 0-2231-3988 
 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจงัให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

8. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน:  
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน)    
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

9. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย : ไมมี่  
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10. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  
จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้
ความเห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุสนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแตง่ตัง้จะต้องปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว  
 
11. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี่  
 
12. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  
ไมมี่  
 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการ
หรือตามจํานวนวงเงินท่ีได้รับการจดัสรรให้ลงทนุในต่างประเทศก่อนสิน้ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการ
จะปิดเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทนุรวมก่อนได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า     
 
13.1 การขอรับหนงัสือชีช้วนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ “กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์” สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วย
ลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทกุวนัทําการ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) จนถงึเวลา 15.30 น.   
 
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดใน
การเปิดบญัชีซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องเป็นบคุคลธรรมดา 
 
ผู้จองซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และ
แบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัท
จดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปิดบญัชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว  
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13.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
13.2.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องสัง่ซือ้เป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ในราคาหน่วยลงทนุท่ี
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สบิบาท) บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” และ “คําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ” (เฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดท่ี
จดัตัง้และจดัการโดยบริษัทจดัการเป็นครัง้แรก) ให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนท่ี
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยเร่ิมตัง้แตเ่วลาเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น.     
 

13.2.2 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และสมัครใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการได้ ภายใต้รายละเอียดหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และขัน้ตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

13.2.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) 
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานอง
เดียวกนั เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  (ถ้า
มี)  
 

13.3. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
13.3.1. กรณีบคุคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
13.3.2. กรณีนิติบคุคล  
(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท 
(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารตา่งๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  
13.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
13.4.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่โอนเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกันกับท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสัง่ซือ้ภายในวนัเดียวกับวนัท่ี
สัง่ซือ้เท่านัน้ หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพ่ิมเติม
ตอ่ไป  
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ทัง้นี ้สําหรับการซือ้หน่วยลงทนุผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยู่นอกเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค 
หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานัน้เทา่นัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชี

จองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์” เม่ือชําระท่ีบริษัทจดัการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชี

จองซือ้หน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัทจดัการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบญัชีจองซือ้
ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือ
บญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีดงักล่าว และหากมี
ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการอาจเพิ่ม
บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องย่ืนชําระให้เสร็จสิน้ก่อนเวลาเคลียร่ิงของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวนัทําการก่อนวนัทําการสดุท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยในวนัทําการสดุท้ายของการเปิดเสนอขายครัง้แรก 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทา่นัน้ 
 
ในการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืนภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ และ
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่มอบสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้
เรียกเก็บเงินตามคําสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว 
 
ในกรณีท่ีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนให้กบัผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 
13.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดย
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
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13.4.3 ธุรกรรมอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนๆ   
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนัตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
13.5. การจดัสรรหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามท่ีสัง่ซือ้และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว ยกเว้น
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขาย
ครัง้แรกก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบกําหนดระยะเวลา
ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่น
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีสามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วย ลงทนุแต่บางสว่น
หรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องบอกกลา่วลว่งหน้า 
 
ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พร้อมใบ
ยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบลว่งหน้า 
 
13.6. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 13.5 และบริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบใุนคําขอเปิด
บญัชีกองทนุ ภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
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13.7 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการยติุโครงการเน่ืองจากหลงัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขาย
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุได้ถงึ 35 ราย บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดพร้อมทัง้ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงดงักลา่ว (ถ้า
มี) เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบใุนคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก
ตามสดัสว่นของเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงดงักลา่ว (ถ้ามี) อนัเน่ืองจาก
ความผิดพลาดของบริษัทจดัการ  บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้
จนถงึวนัท่ีบริษัทจดัการชําระเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน 
 

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คืน 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ตามวนัและเวลาท่ีกําหนดในข้อ 14.9“วนัและเวลาทําการขาย
หน่วยลงทนุ”   
 

โดยบริษัทจดัการจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 30 วนัหลงัจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากกรณีวนัดงักลา่วตรง
กบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป 
 

14.1. การขอรับหนงัสือชีช้วนและเอกสารการสัง่ซือ้  
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วน และเอกสารการจองซือ้ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ตามวนัและเวลาท่ีกําหนดในข้อ 14.9“วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ”     
 

14.2. วิธีการเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดในการ
เปิดบญัชีซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และแบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ ณ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
กําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปิดบญัชีโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 

14.3. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
14.3.1. กรณีบคุคลธรรมดา 
 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบตัรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
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14.3.2. กรณีนิติบคุคล 
(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบั  
(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
 ทัง้นี ้เอกสารตา่ง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
 

14.4. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
14.4.1. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่น บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดย
กรอกใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วน พร้อมทัง้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงินไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําของ
การสัง่ซือ้ท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องสง่ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)
พร้อมทัง้ชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวน 

 

14.4.2. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดงัต่อไปนี ้ เม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซือ้-ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
แล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยรหสัประจําตวั โดยปฏิบติัตามขัน้ตอนการทํารายการท่ีกําหนดในหน้าจอของเคร่ืองฝากถอนเงิน
อตัโนมติั (ATM) หรือตามท่ีระบอุยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) จนครบ
ขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะถือว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 14.00 น. ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงั 14.00 น. ของวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุหรือในเวลาใดๆ ของวนัหยดุทําการ บริษัทจดัการถือว่าเป็นการทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของวนัทําการถดัไป 
ทัง้นี ้ให้ใช้เวลาท่ีบนัทกึของเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทยท่ีบนัทกึรายการเป็นหลกั  
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ดงักลา่วได้ หากผู้สัง่ซือ้และ
เคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ได้ยืนยนัการทํารายการแล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสัง่ให้หักเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัข้องกบัการซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้บริษัทจดัการจะไม่ทํา
รายการซือ้หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในครัง้นัน้  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยนัการจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน เม่ือนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนาย
ทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขายและจดัสรรหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักล่าวชัว่คราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้
ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักลา่วข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
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14.4.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี ้ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซือ้ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์จาก
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยรหสัประจําตวัเพ่ือใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยปฏิบติัตามขัน้ตอนการทํา
รายการท่ีได้รับฟังจากระบบซือ้หน่วยลงทนุทางโทรศพัท์ หรือตามท่ีระบอุยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศพัท์จนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะถือว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 14.00 น.ของวนั
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงั 
14.00 น. ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุหรือในเวลาใดๆ ของวนัหยดุทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุของวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้ให้ใช้เวลาท่ีบนัทกึของระบบโทรศพัท์ของธนาคารกรุงไทยท่ีบนัทกึรายการเป็นหลกั  
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ดงักล่าวได้ หากผู้สัง่ซือ้และระบบ
บริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ยืนยนัการทํารายการแล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสัง่ให้หักเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเก่ียวข้องกับการซือ้หน่วยลงทุนในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้ บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซือ้หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในครัง้นัน้  
 

บริษัทจดัการจะถือใบยืนยนัการจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีส่งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเม่ือนายทะเบียนได้ทํารายการจดัสรรหน่วยลงทนุให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนาย
ทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้แล้วเทา่นัน้  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักล่าวชัว่คราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้
ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักลา่วข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

14.4.4. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยการหกับญัชีเงินฝากโดยอตัโนมติั 
 ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซือ้หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัท่ีธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ในอนาคต 
 

โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการดงันี ้ 
1. กรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน
และถกูต้องและย่ืนให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดใดมีไมเ่พียงพอท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน (ถ้า
มี) ระบบจะไม่หกัเงินฝากย้อนหลงัสําหรับงวดท่ีบญัชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอท่ีหกัชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุซึ่งรวมค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวข้องกบัการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ 
3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไขการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องยกเลิกการใช้
บริการเดิม กรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม่ย่ืนให้แก่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการยกเลิกการหกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอก “ใบคําขอยกเลิก
หนงัสือยินยอมให้บญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ย่ืนให้แก่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)   
 

14.4.5. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)   
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการ พร้อมทัง้จะปิดประกาศไว้ท่ี
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

14.4.6. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) 
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานอง
เดียวกนั เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้า
มี)  
 

14.4.7. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ     
บริษัทจดัการอาจจัดให้มีบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและบญัชีกองทนุ สามารถขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ท่ีบริษัทจัดการได้ ภายใต้
รายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

14.4.8. การสัง่ซือ้ผา่นไปรษณีย์  
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีการบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด 
  

14.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
14.5.1. บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้อาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ ผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์” เม่ือชําระ
ท่ีบริษัทจดัการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ี
บริษัทจดัการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคาร
กรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ
ดงักลา่ว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึง่บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนนีเ้ก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการอาจเพิ่มบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 

ทัง้นี ้สําหรับการซือ้หน่วยลงทนุผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยู่นอกเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเป็นเงินสด หรือ
ชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานัน้เทา่นัน้  
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ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลงักําหนดเวลารับฝากเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนั
เดียวกนัของบริษัทจดัการ หรือในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ ดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัท
จดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ี
คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการท่ีเรียกเก็บเงินได้ 
 
หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่มอบสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
14.5.2. เคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจดัการจะหกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจาก
บญัชีเงินฝากตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษา
ไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์” โดยบญัชีจองซือ้หน่วยลงทุน
ดงักล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 
 
14.5.3. บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจดัการจะหกัเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทุนจากบญัชีเงินฝากตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์” โดยบญัชี
จองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้รับหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ลว่งหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชี ้
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 
 
14.5.4 หกับญัชีเงินฝากโดยอตัโนมติั  
บริษัทจะหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนั
การเงินอ่ืนซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้ โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์” โดยบญัชี
จองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้รับหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ลว่งหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชี ้
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 
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14.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดย
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

14.5.6 ธุรกรรมอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนๆ   
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนัตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

14.5.7 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

14.5.8. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นไปรษณีย์  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
จัดการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

14.6 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้
วนัท่ีจํานวนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจํานวนนัน้ปรากฏในบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ โดยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีได้รับจดัสรร
จะคํานวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแตใ่ช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวนัของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ก่อนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีซือ้ด้วยวิธี
อ่ืนๆ สําหรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน”  
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ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมติัจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ทัง้นี ้จะให้สิทธิแก่คําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือ
สถาบนัการเงินอ่ืนก่อนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีซือ้ด้วยวิธีอ่ืน ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการ
จดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนันัน้ตามสดัส่วนจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือตอ่ช่ือเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่
บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 

14.7 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้รวมกนัเกินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการจดทะเบียนกบัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อม
กนั และมีหน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้
พร้อมกนันัน้ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 

14.8 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอ่ืนท่ีจดัตัง้โดยบริษัทจดัการ
เพ่ือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มมลูค่า จะหกักลบลบหนีก้ับ
บริษัทจดัการไมไ่ด้  
 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทนุแล้ว 
เพ่ือให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาต
จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็น
วา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 
  

สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว  
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14.9 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 30 วนัทําการหลงัจากปิดการเสนอขายครัง้
แรก โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนั
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ในกรณีท่ีกองทนุได้รับผลกระทบ
จากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
  

วนัทําการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ี
เป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัทําการของประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และวนัทําการของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบั
การลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
(1) บริษัทจดัการอาจจะทําการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วนัและเวลาในการรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
หากเห็นว่าเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ 
หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้
ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีท่ีเห็นว่าอาจก่อเกิดผล
เสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ 
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นหลกั 
(2) ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตรงกบัวนัท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ (ซึง่อาจเป็นวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดทําการแต่มีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเล่ือนการซือ้หรือ
ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัทําการถดัไป 
 

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 

15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
1. เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบตามท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่
มอบสําเนาใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหรือสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานในการ
เปิดบญัชีและการซือ้หน่วยลงทนุ 
2. บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทกึรายละเอียดของผู้ เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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3. นายทะเบียนจะจดแจ้งช่ือผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตอ่เม่ือบริษัทจดัการได้รับชําระคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุแล้ว และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว  
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนสัง่ซือ้หน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือบคุคลเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และถือเอาช่ือแรกในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุและ
เป็นผู้ได้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ดี หากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการอาจพิจารณา
ตามท่ีเหน็สมควร 
4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการสง่
มอบหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 15 วนัทําการ นบัตัง้แตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
และในกรณีท่ีบริษัทจดัการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการจดัสง่หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 
5. บริษัทจดัการจะถือวา่ข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นข้อมลูท่ีถกูต้องท่ีสดุ ดงันัน้ หากปรากฏข้อผิดพลาดใด ๆ ในหนงัสือ
รับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบั 
ตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง 
 
16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ:  
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คืน 
รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 
 
16.2. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก ตามรายละเอียดวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ระบไุว้ในข้อ 16.3 วนัและเวลาท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืน ซึ่งคํานวณ
ตามหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
เลือกขายคืนหน่วยลงทนุได้ ดงันี ้ 
 
16.2.1 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีระบุไว้ในข้อ 16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน โดยกรอกใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
ระบรุายละเอียดให้ครบถ้วนและย่ืนต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตัง้แต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา 
14.00 น.  
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บริษัทถือวา่คําสัง่ขายคืนท่ีได้รับหลงัจากวนัและเวลาดงักลา่วเป็นคําสัง่ขายคืนสําหรับวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป  
ทัง้นี ้ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทนัทีในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นมลูคา่ตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป  
 

16.2.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ พร้อมทัง้จะปิด
ประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

16.2.3 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของ
ธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการ พร้อมทัง้จะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)     
 

16.2.4 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ พร้อมทัง้จะปิด
ประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)      
 

16.2.5 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) 
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานอง
เดียวกนั เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้า
มี)  
 

16.2.6 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ     
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีบริการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ เม่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและบญัชีกองทนุ สามารถขอใช้บริการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) 
ของบริษัทจดัการ ภายใต้รายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดย
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

16.2.7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นไปรษณีย์  
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีการบริการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัท
จดัการกําหนด 
 

16.2.8. เง่ือนไขในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว  
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ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือ
เป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ"  
  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีอาจจะลดหยอ่นหรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอ่ืนท่ีจดัการโดยบริษัทจดัการ 
 

อนึ่ง ในกรณีท่ีบญัชีกองทนุไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชีและบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
     

16.2.9 การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
การจดัสรรการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะจดัสรรตามหลกัการ “สัง่ขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมกนัและมี
เงินสดไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรให้ทกุคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรเงินท่ีมีในขณะนัน้ให้ผู้สัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุพร้อมกนันัน้ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนเงินท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุแตล่ะรายสัง่ขายคืนมานัน้  
 

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซือ้
คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้
สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท่ีบริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
     

ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะคํานวณจํานวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดย คณูจํานวนหน่วยลงทนุด้วยราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนนัน้  
 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงิน บริษัทจดัการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้จํานวนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดย
ตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
    

การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้ววา่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมีจํานวนหน่วย
ลงทนุตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน  
   

ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ   
  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมลูค่าต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการดํารงหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
เหลืออยูท่ัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ทัง้หมดนัน้ด้วยวิธีการ
เดียวกบัหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและทําให้เกิดการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดนัน้ ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลง
มลูค่าขัน้ต่ําของการดํารงหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนัเพ่ือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบ  
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 บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้น
เทา่ท่ีบริษัทจดัการสามารถรับซือ้คืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทนุ     
 

บริษัทจดัการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
จํานวนนัน้ 
   

16.2.10 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ในการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะชําระเงิน
คา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

16.3. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัทําการซือ้ขาย 
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืนเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการจะเปิดรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 30 วนัทําการหลงัจากปิดการเสนอ
ขายครัง้แรก หากกรณีวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทํา
การ – 14.00 น. โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ในกรณีท่ีกองทนุได้รับผลกระทบ
จากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
  

วนัทําการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ี
เป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัทําการของประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และวนัทําการของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบั
การลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 
 

16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้า : ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 
 

รายละเอียดการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
(1) บริษัทจดัการอาจจะทําการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วนัและเวลาในการรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
หากเห็นว่าเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ 
หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้
ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีท่ีเห็นว่าอาจก่อเกิดผล
เสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ 
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นหลกั 
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(2) ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตรงกบัวนัท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ (ซึง่อาจเป็นวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดทําการแต่มีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเล่ือนการซือ้หรือ
ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัทําการถดัไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 

17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะ
ดําเนินการนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามราคารับซือ้คืน จากกองทนุต้นทางซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการหรือ
ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลกัฐาน 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ ต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบโดยพลนั 
 

บริษัทจดัการจะเปิดบริการการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุสําหรับกองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการท่ีบริษัทจดัการ
เปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เทา่นัน้  
 

17.1 วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
17.1.1 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี ้ 
1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้า
มี) ภายในวนัและเวลาท่ีระบใุนข้อ 17.3 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน
ชดัเจน โดยระบุช่ือกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางท่ีต้องการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้จํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจะออกจากกองทนุต้นทาง และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการกําหนด และย่ืนคําสัง่ต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการ
สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
3) ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกองทนุนีผู้้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุครัง้ละไม่ต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทนุขัน้
ต่ําของการสัง่ขายคืนท่ีกําหนดไว้ในโครงการจดัการ  
4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีขัน้ต่ําท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ้หากจํานวนเงินทัง้หมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทนุมีไมเ่พียงพอท่ีจะนําไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืน ตามมลูคา่ขัน้ต่ําท่ีระบไุว้ในโครงการของกองทนุปลายทาง บริษัทจดัการ
จะไม่นําเงินไปซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
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6) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าจากกองทนุอ่ืนมายงักองทนุนี ้และจํานวนเงินท่ีได้ไม่เพียงพอท่ี จะ
นําไปซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่นําเงินดงักลา่วมาซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีต้ามท่ีระบไุว้ในคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ   
7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ยงัไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุ” และข้อ 20. “การขายหรือหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการจะถือว่าคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วเป็นคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของวนัแรกท่ีจะเปิดทําการสบัเปล่ียนครัง้ตอ่ไป 
8) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
ทัง้นี ้เง่ือนไขการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใต้วิธีการท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 
17.1.2 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและสมคัรใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสง่
คําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และขัน้ตอนวิธีการขอใช้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
17.1.3 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) หรือผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานอง
เดียวกนั เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
17.2. ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ โดยแบง่ประเภท ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
กองทุนเปิดเคแทม เวลิด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 

39 

ตารางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
 

กองทนุต้นทาง (Switching out) กองทนุปลายทาง (Switching in) 
ประเภทกองทนุ ราคาสบัเปลี่ยนออก ประเภทกองทนุ ราคาสบัเปลี่ยนเข้า 
กองทนุตลาดเงิน /  

กอง KT-ST 
T กองทนุทกุประเภท T 

 
 
 

กองทนุตราสารหนี ้

 
 
 

T 

กองทนุตลาดเงิน / กอง KT-ST T+1 
กองทนุตราสารหนี ้ T 

กองทนุผสม+ตราสารทนุ 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

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

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

 
 

T+2 

 
 
 
 

กองทนุผสม+ตราสารทนุ 

 
 
 
 

T 

กองทนุตลาดเงิน / กอง KT-ST T+2 
กองทนุตราสารหนี ้ T+1 

กองทนุผสม+ตราสารทนุ T 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

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

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

 
 

T+3 

 
 
 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 
KTGT1 

 
 
 

T 

กองทนุตลาดเงิน / กอง KT-ST  
 
 
 

T+2 

กองทนุตราสารหนี ้
กองทนุผสม+ตราสารทนุ 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

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

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

 
 
 
กองทนุรวมตา่งประเทศ  
KT-OIL / KT-GOLD  

 
 
 

T 

กองทนุตลาดเงิน / กอง KT-ST  
 
 

T+3 

กองทนุตราสารหนี ้
กองทนุผสม+ตราสารทนุ 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

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

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

  กองทนุตลาดเงิน / กอง KT-ST  
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กองทนุรวมตา่งประเทศ 
KTIL / KT-ENERGY / 
KT-MINING /  
KT-PRECIOUS /  
KT-AGRI /  
KT-PROPERTY 

 
 

T 

กองทนุตราสารหนี ้  
 

T+4 
 
 

กองทนุผสม+ตราสารทนุ 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

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

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

 
 
กองทนุรวมตา่งประเทศ  
KT-FINANCE / 
KT-BOND 

 
 
 

T 

กองทนุตลาดเงิน / กอง KT-ST  
 
 

T+5 
 
 

กองทนุตราสารหนี ้
กองทนุผสม+ตราสารทนุ 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

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

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

 

หมายเหต ุ:  
- ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีกองทนุประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากกองทนุข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเติมการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุประเภทใหมน่ัน้ โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
- บริษัทขอสวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตารางการสบัเปล่ียนดงักลา่ว ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ใดๆท่ีสง่ผลกระทบตอ่ระยะเวลาการ
ชําระเงินหรือรับชําระเงินคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ซึง่มีผลตอ่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยถือวา่ได้รับมติ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
17.3. วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทํา
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการ - 14.00 น. โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ในกรณีท่ีกองทนุได้รับผลกระทบ
จากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
วนัทําการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ี
เป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัทําการของประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และวนัทําการของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบั
การลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 
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เง่ือนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
(1) บริษัทจดัการอาจจะทําการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วนัและเวลาในการรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
หากเห็นว่าเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ 
หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้
ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีท่ีเห็นว่าอาจก่อเกิดผล
เสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ 
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นหลกั 
(2) ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตรงกบัวนัท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ (ซึง่อาจเป็นวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดทําการแต่มีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเล่ือนการซือ้หรือ
ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัทําการถดัไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 

18. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไมไ่ด้ชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่ง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้อง  
 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไมเ่กิน 10 วนั
ทําการนบัแตว่นัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนั
ดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) ซึง่บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 

(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  
(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐานการ
ได้รับความเหน็ชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  
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(3) ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถงึวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัอ่ืน และมีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องชําระเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจงึชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  

 

19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน:  
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  
(2) เม่ือบริษัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือไมส่ามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขาย
คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน 1 วนัทําการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(3) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
และการกําหนดอตัราสว่นการลงทนุ เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอยา่งมี
นยัสําคญั 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์
ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แตล่ะแหง่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไมส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และทําให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 
(ค) ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศและกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้หยดุรับคําสัง่ซือ้
หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว 
 

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของ
บริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่
ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) เกินหนึง่วนัทําการ 
บริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ
เปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบในทนัทีท่ีสามารถกระทําได้ด้วย  
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  
 

2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคา
ขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ
และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ี
ได้มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 
 

20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 
20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

21. การชาํระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ: ไมมี่ 
 

22.สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ
ที่ปรึกษา (ถ้ามี) :  
22.1. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  

บริษัทจดัการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก และดําเนินการเพิ่มจํานวน
เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ตามวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(2) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
โดยเคร่งครัด  
(3) แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สิน
ของกองทนุไปลงทนุ และนําทรัพย์สนิและผลประโยชน์ดงักลา่วของกองทนุฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(4) เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าท่ีจําเป็น ทัง้นี ้เพ่ือรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอ่ืนใดแทนกองทนุกบัผู้ออกหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ เพ่ือให้
ได้รับการชําระหนีห้รือได้มาซึง่สิทธิในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุพงึจะได้จากการลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
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(6) รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ การหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นการชัว่คราว หรือการปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 14 "การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก" 
และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ” 
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วหรือยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ 
(8) เล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตามเง่ือนไขท่ี
ระบใุนข้อ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 
(9) สัง่จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามอตัราท่ีระบใุนข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและกองทนุ” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการกองทนุ ตามอตัราท่ีระบใุนข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและกองทนุ” 
(11) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
(12) ชีแ้จงและดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุ
ทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตดัสนิใจในการลงทนุหรือตอ่การเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุอยา่งมีนยัสําคญั 
(13) ยกเลกิกองทนุตามท่ีกําหนดในข้อ 29 “การเลกิโครงการ” 
(14) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(15) จดัทํางบการเงินของกองทนุให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ และตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(16) จดัทํารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี  และรายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทนุ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัตัง้แตว่นัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และภายใน 3 เดือนนบัตัง้แต่วนัสิน้
ปีบญัชีของกองทนุ รวมทัง้จดัให้มีรายงานดงักล่าวฉบบัล่าสดุไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 
(17) จดัทํารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนั และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัทําการนัน้ 
(18) จดัทํารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนั และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุสิน้วนัทําการนัน้ 
(19) จัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัท่ีหลกัทรัพย์มีมลูค่าเกินอตัราท่ี
กําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สิน
นัน้มีมลูคา่เกินอตัราท่ีกําหนด 
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูท่ีได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอ่ืนนอกจากการจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนเงินทนุ และการแก้ไขเพิ่มเติม
จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทําการนบั
แตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 
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(21) จดัทําหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชี เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และจดัส่งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี รวมทัง้จดัส่งและดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
จดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัพร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้สนใจลงทนุ และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ
ไว้ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ เพ่ือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุ 
(22) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติัของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถงึการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไข
ในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีกําหนดในข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นีโ้ดยได้รับอนญุาตจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
(23) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทนุและจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(24) จดัให้มีผู้สอบบญัชีซึง่มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ด้วย การให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 
(25) แตง่ตัง้ผู้ ชําระบญัชีของกองทนุเม่ือยติุหรือเลกิกองทนุ ทัง้นีโ้ดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(26) แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 
(27) ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้ถงึซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(28) ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 

22.2. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีกําหนดในสญัญา 
(2) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุ รับเงินต่างๆ ท่ีกองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และดําเนินงานของกองทนุ เช่น 
เงินซือ้หน่วยลงทนุ และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทนุและนําเข้าไว้
ในบญัชีเงินฝากของกองทนุและหรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย สั่งซือ้ตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลกัทรัพย์ดงักล่าว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ เม่ือตรวจสอบหลกัฐานถกูต้อง
และครบถ้วนแล้ว 
(4) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณีท่ี
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีท่ีเป็น
ทรัพย์สนิอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(6) จ่ายเงินตามคําสัง่ของผู้ ชําระบญัชีให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์เพ่ือคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(7) ทําหน้าท่ีในช่วงระยะเวลาการชําระบญัชีดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ดแูล รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่การชําระบญัชีจะเสร็จสิน้ 
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(ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชี ปฏิบติัตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใน
กรณีท่ีผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดย
ไมช่กัช้า 
ทัง้นี ้หน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก)  และ (ข) จะสิน้สุดลงเม่ือผู้ ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(8) รับรองความถกูต้องในการคํานวณ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้ เม่ือเหน็วา่คํานวณถกูต้องแล้ว  
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถงึรายละเอียดของสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ ดแูล ทวงถาม  ติดตามทรัพย์สิน
หรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุ การรับเงินปันผล การรับดอกเบีย้ และ/หรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทนุพึง
จะได้รับ รวมทัง้ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ ๆ รวมทัง้แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความจําเป็นท่ีต้องป้องกนัการ
เสียสทิธิท่ีมีอยูห่รือเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์นัน้ๆ การเปล่ียนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครอง
หลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(10) จดัทํารายงานและบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่แก่บริษัทจดัการ 
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ 
ดอกเบีย้ และอ่ืนๆ 
(ข) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้ 
(ค) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ 
(ง) จดัทํารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้ในปัจจบุนัและท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงักล่าวให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัทํารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และส่ง
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535   
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด 
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ในระหว่างทําการปิด
โอนในช่ือของกองทนุ เพ่ือประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ การรับดอกเบีย้และอ่ืนๆ 
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุ 
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(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจดัการในกรณีการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
ได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ กรณีไมข่ายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับ
ไว้แล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน
เงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีต้ามตราสารแห่งหนีต้ามวิธีท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
(17) แสดงความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์ เก่ียวกบัการจดัการกองทนุในรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี 
และรายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทุน เพ่ือแจ้งแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือน
นบัตัง้แตว่นัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และภายใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัสิน้ปีบญัชีของกองทนุ  
(18) รับรองความถกูต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุแก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนเงิน
ท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีของกองทนุ และจํานวนหน่วยลงทนุท่ียกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุในแต่ละวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
(19) ชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจดัการเพ่ือชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
(20) รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากบริษัทจดัการเพ่ือเข้าบญัชีของกองทนุ 
(21) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศท่ีบริษัทจดัการประสงค์จะลงทนุในหรือมีไว้
ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินอ่ืนซึ่งมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดเป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีรับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
(22) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
(23) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับผิดชอบตอ่ความเสียหายโดยตรง ซึง่พิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึน้จากความประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง
หรือการไมก่ระทําตามหน้าท่ี โดยเจตนาทจุริตของผู้ดแูลผลประโยชน์ พนกังาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
 

22.3. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน :  
เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมตา่งๆ สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการหรือกองทนุ 
(ถ้ามี) ตามท่ีระบใุนสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2) บอกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามข้อกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(3) จัดส่งหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(4) แจกจา่ยหรือรับเอกสารเก่ียวกบัการขอใช้บริการกองทนุเปิดและการสัง่ซือ้หรือการขายคืนหน่วยลงทนุ 
(5) รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ ท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ 
(6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 
(7) สง่มอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
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(8) ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบ
ตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตอ่การตดัสินใจในการลงทนุหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุ
อยา่งมีนยัสําคญั 
(9) ปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัวิธีการโฆษณาเพ่ือจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
(10) ทําหน้าท่ีให้บริการและให้ข้อมลูหรือเอกสารใดท่ีจําเป็นในการตดัสนิใจลงทนุในกองทนุ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้สนใจ
ทัว่ไป รวมทัง้ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ  
            

22.4. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย : ไมมี่ 
 

22.5. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 
 

22.6. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ : ไมมี่ 
 

22.7. สทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของท่ีปรึกษากองทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  
ไมมี่  
 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  
23.1. คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
23.1.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
- ในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่ท่ีตราไว้ 

- ภายหลงัจากระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ไมเ่กินร้อยละ 5.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคาขาย 
 

อนึง่ การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละ
กลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
รับทราบข้อมลูดงักลา่ว 
 

23.1.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคารับซือ้คืน ทัง้นี ้ในปัจจุบนัจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่ว 

 

23.1.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
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- กรณีเป็นกองทนุต้นทาง (switching out) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคารับซือ้คืน 
- กรณีเป็นกองทนุปลายทาง (switching in) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 5.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคาขาย  
 

23.1.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 

23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 

23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่ 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
 

23.1.7. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
- คา่ธรรมเนียมการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
- คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ หรือการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
- คา่ธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์
กําหนด  
 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึง่เป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย เช่น คา่ใช้จ่ายในการโอน
หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากบันายทะเบียน คา่แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูในทะเบียน ตามอตัราท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 

23.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
23.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกันกับ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ 
 

23.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบั
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น  ณ วนัท่ีคํานวณ 

  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นีย้งัไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศท่ีคิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิเฉพาะท่ีลงทนุในตา่งประเทศ 
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23.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกันกับ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ 
 
23.2.4. คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ไมมี่ 
 
23.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ไมมี่ 
 
23.2.6. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทนุเฉล่ียเทา่กนัทกุวนั เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่  
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่มเ่กิน 1,000,000 บาท  
(ข) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
 

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนหรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของคา่ใช้จ่ายนัน้ ได้แก่  
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การสง่เสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม  
(ค) คา่จดัทํา จดัพิมพ์และจดัสง่ใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ บตัร
กองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บตัรกองทนุ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ค่าจดัทําจัดพิมพ์ และจดัส่งหนงัสือ
บอกกลา่วรายงานตา่ง ๆ สาส์นถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ง) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวกบัการแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ การ
จดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คา่จดัทํา คา่พิมพ์และจดัสง่หนงัสือชีช้วนและรายงานประจําปีถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ฉ) คา่แปลเอกสารท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  
(ช) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  
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(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเม่ือได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ  
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสด
ตามตราสารแห่งหนี ้ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกนัภยัดแูล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
ดงักลา่ว  
(ญ) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(ฎ) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่ง ๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่าไปรษณียา
กรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการส่ือสารโต้ตอบโดยวิธี อ่ืนท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์  
(ฏ) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการชําระบญัชีและเลกิกองทนุ  
(ฐ) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ด ของกองทนุรวม  
(ฑ) คา่ธรรมเนียมตอ่รายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบ-สง่มอบหลกัทรัพย์ในการลงทนุในตา่งประเทศ (Transaction Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการติดต่อประสานงานกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เก่ียวกบัการดําเนินงานต่างๆ 
ของกองทนุ เช่น คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่โทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นต้น ตามท่ีจ่าย
จริง 
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีท่ีเกิดจากการลงทนุในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง 
(ด) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel 
รวมทัง้ระบบอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของกองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง 
(ต) คา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการมีบญัชีและการโอนหลกัทรัพย์ของกองทนุของธนาคารทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค เป็น
ต้น ตามท่ีจ่ายจริง 
(ถ) คา่ใช้จ่ายและ/หรือคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น คา่นายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ คา่ประกนัความเส่ียงอนัเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ/หรืออตัราดอกเบีย้ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง 
(ท) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการชําระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศสําหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ 
(ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง 
(ธ) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง 
 

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่ง
ประเทศไทย  
 

(3) คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง กบัการจดัการกองทนุซึง่มิได้ระบไุว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวน
เงินและเวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุโดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบสว่นท่ีเกินกว่าอตัราท่ีกําหนดในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (3) บริษัทจดัการจะเปิดเผย
แยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ่งบริษัทจดัการ จดัทํา
เม่ือสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี  
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อนึ่ง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีสามารถประมาณการได้ซึง่เรียกเก็บจากกองทนุ เม่ือรวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมลูค่า
ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ ทัง้นี ้
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไมร่วมคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขอ
มติผู้ ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง อย่างไรก็
ตาม ผู้ลงทนุสามารถดรูายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงได้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป ใหม่ทกุรอบปีบญัชี เพ่ือแสดงรายละเอียด
ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชีท่ีผา่นมา 
 

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทนุ ของกองทนุซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจําปี  
 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุจะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

หมายเหต ุ:  
*บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมทกุวนัท่ีมีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในแต่ละวนัท่ี
คํานวณนัน้เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วนัทําการถดัไปนบัจากวนัสิน้เดือน 
 

** คา่ใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวน หรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของคา่ใช้จ่ายนัน้  
*** บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้จริง  
 

ทัง้นี ้การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

23.3. การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
23.3.1. กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของ
กองทนุรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออตัราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า
ไมน้่อยกวา่ 60 วนั ตามวิธีการดงัตอ่ไปนีก่้อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 
(1)  ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 
(2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็น

สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
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23.3.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการจะมีการลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
บริษัทจดัการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ 23.3.1 และข้อ 23.3.2 ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 
 
23.3.3 กรณีท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์
ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมตามท่ีระบุในข้อ 23.1 และ 23.2 เป็นอย่างอ่ืนในอนาคต บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์ท่ีบงัคบัใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว  
 
24. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
24.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ  
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุจะคํานวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุท่ีลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีกองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอ่ืน การใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกลุต่างประเทศ เพ่ือคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีท่ีมิได้มีการทําสัญญาประกันความเส่ียง บริษัทจัดการจะใช้อัตรา
แลกเปล่ียนท่ีเหมาะสม ณ วนัทําการนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุภายใน 
2 วนัทําการถดัไป โดยอตัราแลกเปล่ียนดงักลา่วเป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทกุครัง้  
 
2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายใน 2 วนัทําการถดัไป  
เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุตา่งประเทศไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศให้กบับริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุตา่งประเทศมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายใน 2 วนัทําการ
ได้ บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
ได้รับมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป 
ทัง้นี ้ให้ใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว  
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เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุตา่งประเทศไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศให้กบับริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุตา่งประเทศมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายใน 2 
วนัทําการได้ บริษัทจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) วนัทําการซือ้ขายหนวยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป  
(ข) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป  
เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุตา่งประเทศไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศให้กบับริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุตา่งประเทศมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุภายใน 3 วนัทําการได้ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศ ภายใน 
3 วนัทําการถดัไป  
เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุตา่งประเทศไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศให้กบับริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุตา่งประเทศมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายใน 3 วนัทําการได้ บริษัทจดัการจะ
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

การประกาศมลูคา่และราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจดัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(2) ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุภายใน 4 วนัทําการ
ถดัไปก็ได้ 
(3) ดําเนินการประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัเพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  
(4) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแหง่ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่ว
ด้วยหรือไมก็่ได้ 
 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณนัน้  
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรอง
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
 

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(3.1) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับมลูค่า
หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และ
ประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์
เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุรวมเปิด 
 

4. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัตามข้อ 2. เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับ
ยกเว้นในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 
 

24.2. หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
1.ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและสง่รายงานให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบถงึความผิดพลาดภายใน 7 วนั ทําการนบัแต่วนัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมี
รายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
 

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เน่ืองตอ่การคํานวณราคาหน่วยลงทนุครัง้
ตอ่ไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการ
พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 
0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแตว่นัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง
จนถงึวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบวา่ราคาหน่วย
ลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย
หนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุในช่วง
ระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้สํานกังาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน  
 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่น
ตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
หากปรากฏวา่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่
การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้าย
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่น
ตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  
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(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่น
ตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคา 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 

หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้
และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้น
แตก่ารท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดงักลา่ว  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไม่ถงึหนึง่ร้อยบาท 
บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมมี่สถานะ
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  
 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี 31 เดือน พฤษภาคม 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี : 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 
 

26. การกาํหนดเวลา และวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
ไมมี่  
 

27. สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
27.1. สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  
บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงยินยอมให้บริษัทจดัการทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามเง่ือนไขการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ตามท่ีระบใุนข้อ 16 “การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” 
 

27.2. สทิธิในการรับเงินปันผล :  
ไมมี่ 
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27.3. สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  
(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอน จะต้องมาย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีสํานกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ รับโอนไม่ได้

เป็นผู้ ใช้บริการกองทนุเปิดกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบญัชีกองทนุ และย่ืนต่อนายทะเบียน
หน่วยลงทนุพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้ โอนซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ และผู้ ถือหน่วยลงทนุประเภทนิติบคุคลจะต้อง
แสดงเอกสารสําคญัท่ีแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบคุคลนัน้ เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือมอบอํานาจกระทําการ และ
หนงัสือบริคณห์สนธิของนิติบคุคลนัน้ ตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(ค) ผู้โอนหน่วยลงทนุจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนด และหลงัจากท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงินและใบกํากบั
ภาษี พร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทนุแก่ผู้ โอนและผู้ รับโอนไว้เป็นหลกัฐาน 

(ง) ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุของผู้ โอนและ
ผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุทางไปรษณีย์ แก่ผู้ โอนและผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคําขอโอนหน่วย
ลงทนุพร้อมเอกสารครบถ้วนตามท่ีกําหนด 

 

27.4. สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพ่ือทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได้   ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่นบั
คะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

27.5. สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือบริษัทจดัการเลิกกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 31 “การชําระบญัชีกองทนุรวมและวิธีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลกิโครงการ” 
 

27.6. สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ :  
ไมมี่  
 

28. วธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  
28.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่
คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม
จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ ได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจํานวน
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข 
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อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อย
ละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ หรือในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือคํานวณเฉพาะหน่วยลงทนุแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ชนิดนัน้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยงัผู้ดูแลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
 

ทัง้นี ้มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้างต้น หมายความวา่ มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และจะ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ วนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 

28.2 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน
ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
  

28.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจดัการอาจขอรับความ
เหน็ชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักลา่วจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการย่ืนคําขอเป็นหนงัสือ พร้อมทัง้
รายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคํารับรองของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 

เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึง่ ให้ถือวา่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 
 

28.4 บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไข และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุ โดยเสนอขายหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทนุ
โครงการได้ตอ่เม่ือได้มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว 
(2) ในกรณีท่ีกองทนุได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายได้ทําการเพิ่มวงเงินให้ กองทนุสามารถนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้เพิ่มเติม 
(3) เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุแล้วบริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการ
ดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี)  
 

29. การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  
เง่ือนไขพิเศษในการเลกิกองทนุ : 
29.1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้
(1) มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ห้าสบิล้านบาทในวนั
ทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุรวม 
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(2) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่าสามสบิห้ารายในวนัทําการใด ๆ 
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณี
ท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ   
(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองใน
สามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน และ
การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ   

 

29.2. เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
 

29.3. เม่ือได้รับความเหน็ชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้เเล้ว
ทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 

29.4 สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุ หากปรากฎเหตดุงัต่อไปนี ้
(1) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมท่ีขดัหรือแย้ง
กบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการกองทนุรวมมิได้ปฏิบติัหรือดแูลให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัสง่
หรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
(3) ในกรณีทีเป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หากปรากฎข้อเทจ็จริงวา่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบคุคลอ่ืน
ใดท่ีมิใช่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
(4) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ปฏิบติัหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสัง่ของสํานกังานตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 

29.5 เม่ือสํานกังานมีคําสัง่เลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานกังานมีคําสัง่เพิกถอนการอนมุติัจดัตัง้กองทนุรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุ  
 

29.6 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีเลกิกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว หากเกิดเหตกุารณ์
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินท่ีได้รับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
(3) กรณีท่ีไมส่ามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/
หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ 
(4) กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไมเ่พียงพอตอ่การจดัตัง้กองทนุ เพ่ือนําเงินไปลงทนุใน
ตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
(6)กรณีท่ีกองทนุ BGF World Energy Fund มีประเภทและชนิดของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุเปิดเคแทม เวิลด์ เอน็เนอร์จี 
ฟันด์ ไมอ่าจลงทนุได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สนิดงักลา่วจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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30. การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุดงัตอ่ไปนี ้
1 ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1  
2. แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนังสือให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการท่ีห้าท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1  
3. จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 
29.1 เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 
4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1 และเม่ือได้ดําเนินการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วให้ถือวา่เป็นการเลกิกองทนุ 
 
เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ 1. ถึง 4. แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตามข้อ 3. บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุดงัตอ่ไปนี ้
(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ เว้นแต่
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นอย่างอ่ืน และอาจกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใด เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ือง
ดงักลา่วได้ 
(ข) จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญา
ใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร 
 
31. การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลกิโครงการ :  
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ี
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิท่ีคงเหลือจากการชําระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ทําการอยา่งอ่ืน
ตามแตจํ่าเป็นเพ่ือชําระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด  
 
ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายและคา่ตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุจะหกัจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวมและผู้ ชําระบญัชีจะ
ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเทา่ท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ 
 
เม่ือได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลกิกองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุแล้ว หากปรากฎวา่ยงัมีทรัพย์สนิคงค้างอยูใ่ห้ผู้ ชําระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้
ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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32. อ่ืนๆ :  
32.1) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการตามท่ีเหน็สมควรใน
กรณีท่ีสว่นราชการตา่งๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปล่ียน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เหน็ชอบ สัง่การ ผอ่นผนั
ในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวงเงินรับอนญุาต และ/หรือวงเงินรับอนญุาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ 
และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุไมว่า่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข หรือรายละเอียด
ตา่ง ๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว อาทิเช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การ
ยกเลิกวงเงินรับอนญุาต การแต่งตัง้ผู้จดัการกองทนุร่วม การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ราคาขาย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ การ
เพิ่มหรือยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุ และการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ การกําหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้การแก้ไข
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผอ่นผนั สัง่การ ให้สามารถ
กระทําได้ 
 

32.2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ
รวมภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถงึการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมี
เหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่
จะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
 

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป 
 

32.3) บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
(2) ต้องไมมี่พฤติกรรมท่ีแสดงให้เหน็วา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์
จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 
 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทําด้วยความ
เป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
 

บริษัทจดัการไม่สามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ี
ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ ให้บริการจดัให้แก่บริษัทจดัการหรือพนกังานของบริษัทจดัการตามเทศกาลท่ีเป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท  ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ด้ ท่ี 
www.ktam.co.th " 
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32.4) ตวัชีว้ดัของกองทนุนีค้วรเปรียบเทียบกบั MSCI World Energy Index ท่ีแปลงกลบัมาเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัคํานวณ
ผลตอบแทน เป็นดชันีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงดชันีชีว้ดัผลการ
ดําเนินงานดงักลา่วได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัดชันีเปรียบเทียบท่ีกองทนุในตา่งประเทศลงทนุ ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
32.5) ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
ทัง้นี ้โดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้
(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
(2) การจํากดัสิทธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือ
เกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีได้รับการยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน 
(ค) ในระหวา่งการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดินบริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่ว
ออกจากทรัพย์สินอ่ืนของกองทนุรวมโดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวม 
(3) ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียง
สว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 
32.6) การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125 (5) แหง่พระราชบญัญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดัสิทธิใด ๆ แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว 
ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตาม
ประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
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32.7) หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเหน็ชอบให้ดําเนินการ
ดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 
 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 
 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั 
ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วย
ลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกิน
กึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 

 

32.8) ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสีย
ภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่
มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศ
กําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 
  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลท่ีมีลกัษณะตาม
หลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือ
ยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือ
ดําเนินการลงทนุได้อยา่งไมมี่ประสทิธิภาพ รวมถงึอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป 
 
เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบญัชี
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสูจน์ทราบความเก่ียวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึง
นําสง่หลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว
รับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   
(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
นัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หาก
มีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
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การดําเนินการดงักลา่วถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือหลีกเล่ียง
มิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้
กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบติับริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการ
เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด) เทา่นัน้  

 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
33. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
ไมมี่  
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