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คําจํากัดความ  / คํานิยาม : 
กองทุนรวม   กองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด 
 
กลุมกิจการ   บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดใหจัดทํางบการเงินรวม 
 

 
กองทุน AI  กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย (Accredited Investor Mutual Fund) 
 
กองทุน CIS ตางประเทศ กองทุนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเปนโครงการลงทุนแบบกลุม (collective 

investment scheme) ทั้งนี้ ไมวากองทุนดังกลาวจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใดแตไมรวมถึง
กองทุน property และกองทุน infra ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

 
กองทุน FIF กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund) 
 
กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพยสินที่เก่ียวของกับโครงสรางพื้นฐานของประเทศตาง ๆ ซึ่งไดแก 

1.  กองทุนโครงสรางพื้นฐานที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตาม
กฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรางพื้นฐานตางประเทศท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักในการ
ลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไมวากองทุนโครงสรางพื้นฐาน
ดังกลาวจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใด 
 

กองทุน property  กองทรัพยสินที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในรูปแบบอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่อยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการ

จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
2.  ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  foreign REIT 
 

การชดเชยราคา  การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือการ
จายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพิ่ม
หรือลดจํานวนหนวยลงทุน 

 
การลดความเส่ียง  การลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเขาเปนคูสัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถวน

ดังนี้ 
1.  ไมมีวัตถุประสงคเพื่อหาผลประโยชนโดยการเก็งกําไร (speculate) 
2.  มีผลใหความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เปนการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพยสินที่ตองการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กิจการ  บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
หรือบริษัทมหาชน จํากัด 

 
แกไขราคายอนหลัง  แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองโดยแกไขราคายอนหลังต้ังแตวันที่ราคา

หนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน 
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
คําเสนอซ้ือ  คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการเปนการทั่วไปที่ผูทําคําเสนอซื้อตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ  

เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 
 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ทรัพยสินดังนี้ 

1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ
เงินฝาก  
2.  สลากออมทรัพยที่ออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
3.  สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวาดวยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 
 

ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน   ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขใหแปลงสภาพเปนหุนได   
 

ตราสารภาครัฐไทย   ตราสารดังนี้ 
1.  ต๋ัวเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟนฟูเปนผูมีภาระผูกพัน 
 

ตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ กระทรวงการคลัง 
ธนาคารกลาง หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผู
คํ้าประกัน แตไมรวมถึงตราสารที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศน้ัน 

 
 

ตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ ศูนยกลางหรือเครือขายใด ๆ ที่จัดใหมีขึ้นเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยในตางประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถวนดังนี้ 
1.  มีการรวบรวมคําเสนอซ้ือเสนอขายหลักทรัพยจากผูเสนอซ้ือหลายรายและผูเสนอขายหลายราย 
2.  มีการกําหนดหลักเกณฑหรือจัดใหมีระบบ ซึ่งกําหนดเก่ียวกับวิธีการในการซ้ือขายหลักทรัพยไว
เปนการลวงหนา โดยผูใหบริการไมอาจใชดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเปนประการอื่น และผู
เสนอซ้ือเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑหรือระบบนั้น 

 
นายทะเบียน   นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด 
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บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่มีหลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตใหทําการซ้ือขายไดใน SET 
 
บริษัทจัดการ   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทยอย บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน

รวมที่มีการจัดทําและเปดเผยลาสุด  ทั้งนี้ หากไมมีงบการเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือ
หุนที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถือหุนลาสุด 

 
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงซึ่งกําหนดใหเปนหลักทรัพยตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดประเภทหลักทรัพยเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 6) 

 
 

ผูดูแลผลประโยชน    ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด 
 
 

ผูมีภาระผูกพัน ผูที่มีภาระผูกพันในการชําระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี 

 
ผูลงทุนทีมิใชรายยอย  ผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญและที แกไขเพิ่มเติมหรือ
ประกาศอื่นใดที่กําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

 
ผูมีเงินลงทุนสูง  ผูที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกตามมูลคาขั นตํ่าที่กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการจัดต้ัง จัดการและลงทุนของ
กองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่ มิใชรายยอย 

 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน แลวแต

กรณี 
 
มูลคาหนวยลงทุน   มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดตามทะเบียน

หนวยลงทุน เม่ือส้ินวันที่คํานวณน้ัน โดยคํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขที่มีทศนิยม 5 
ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล  

 
ราคาขายหนวยลงทุน   มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขายบวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี)  
 
 

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน   มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซ้ือคืนหักดวยคาธรรมเนียมในการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(ถามี)  
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วันทําการ  วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนกําหนด 

 
 

วันทําการซ้ือขาย  วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตาม
ปฏิทินที่เปนวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน 
และวันทําการของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการ
จะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

 
ศูนยซื้อขาย derivatives ศูนยซื้อขายดังนี้ 

1. ศูนยซื้อขาย derivatives ที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
2. ศูนยซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดต้ังขึ้นและใหบริการไดตามกฎหมายตางประเทศและไดรับการ

ยอมรับจากสํานักงาน 
 

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม  สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังและจดทะเบียนกับสํานักงาน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่เก่ียวกับการจัดการลงทุน 
 

สํานักงานคณะกรรมการ   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 

หนวย CIS หนวยของกองทุนอยางใดอยางหนึ่งดังนี้  
1.  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล 
2.  หนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ 
 

หนวย infra หนวยของกองทรัพยสินที่เก่ียวของกับโครงสรางพื้นฐานซ่ึงอยูในรูปแบบอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
1.  กองทุนโครงสรางพื้นฐานที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรางพื้นฐานตางประเทศที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศซ่ึงมีวัตถุประสงค
หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสรางพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไมวาจะจัดต้ัง
ในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอื่นใด  

 

หนวย property หนวยของกองทรัพยสินที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในรูปแบบอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่อยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
2.  ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
3.  foreign REIT 
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หนวยลงทุน    หนวยลงทุนของกองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด 
 
หุนกูระยะส้ัน หุนกูที่มีกําหนดเวลาชําระหน้ีไมเกิน 270 วันนับแตวันที่ออกหุนกู 
 
B/E    ต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange) 
 
Benchmark  ตัวช้ีวัดของกองทุน ซึ่งเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและ

สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 
CIS operator  บุคคลดังนี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ 
2.  ผูทําหนาที่บริหารจัดการกองทุน CIS ตางประเทศ 
 

concentration limit อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน 
 
counterparty limit อัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา 
 
CRA สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

เวนแตที่กําหนดไวเปนการเฉพาะในภาคผนวก 5 สวนที่ 5 
 
credit rating อันดับความนาเช่ือถือที่จัดทําโดย CRA ซึ่งเปนการประเมินความสามารถในการชําระหนี้ตามตรา

สารหรือสัญญา 
 
currency risk ความเส่ียงดาน FX 
 
derivatives สัญญาซ้ือขายลวงหนา 
 
derivatives on  organized  derivatives ที่ซื้อขายในศูนยซื้อขาย derivatives 
exchange 
 
FX อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange) 
 
group limit อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ โดยการนําอัตราสวนการลงทุนในแตละบริษัทที่อยู

ในกลุมกิจการมาคํานวณรวมกัน 
 

guarantor rating อันดับความนาเช่ือถือของผูมีภาระผูกพันในฐานะผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 
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international scale  มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใชเปรียบเทียบระหวางประเทศ 
 
investment grade   credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได 
 
IOSCO    International Organization of Securities Commissions 
 
IPO    การเสนอขายตราสารตอประชาชนเปนการทั่วไปในคร้ังแรก (Initial Public Offering) 
 
issue rating   อันดับความนาเช่ือถือของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน 
 
issuer rating   อันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารหรือคูสัญญา 
 
national scale   มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใชเปรียบเทียบภายในประเทศ 
 
net exposure มูลคาการลงทุนสุทธิในทรัพยสินไมวาเปนการลงทุนโดยตรงหรือโดยออมผานการลงทุนในตราสาร

หรือสัญญาที่ใหผลตอบแทนโดยอางอิงอยูกับทรัพยสิน ซึ่งเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียง 
ในทรัพยสินนั้น 

 
Non-retail PF กองทุนสวนบุคคลรายใหญ 
 
notional amount มูลคาตามหนาสัญญาของ derivatives 
 
obligation ประเภทและลักษณะของทรัพยสินที่ขอตกลงตาม credit derivatives อางอิงถึง (obligation 

category & obligation characteristics) 
 
options สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซ้ือขายลวงหนา” ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ

สัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 
 
organized market ศูนยกลางท่ีจัดชองทางการส่ือสารระหวางผูคาเพื่อใหเกิดการเจรจาตอรองซื้อขายตราสารระหวาง

กันได รวมทั้งใหขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับตราสารน้ัน 
 
OTC derivatives derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซื้อขาย derivatives 
 
P/N ต๋ัวสัญญาใชเงิน (Promissory Note) 
 
product limit อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน 
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repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 
 
reverse repo ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 
 
SBL ธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย  (Securities Borrowing and 

Lending) 
 
securities lending ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 
 
single entity limit อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 
 
SIP Specific Investment Products 
 
sovereign rating อันดับความนาเช่ือถือระดับประเทศของประเทศที่ผูออกตราสารมีถ่ินที่อยู ซึ่งเปนการประเมินความ

เส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีของรัฐบาลของประเทศนั้น 
 
TBMA สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 
 
TSFC บล. ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพย 

(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
Underlying สินคา ตัวแปร หรือหลักทรัพยอางอิง 
 
WFE World Federation of Exchanges 

 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :                                               
1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KTAM Global Macro Opportunities Fund 
1.3. ชื่อยอ : KT-GMO 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปด 
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายคร้ัง 
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด 
1.7. อายุโครงการ : - ป - เดือน - วัน 
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) : - 
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : 
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูง 
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รายละเอียดเพิ่มเติมขอ 1.10 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงลักษณะโครงการเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปในอนาคตได โดยตองไมขัดตอกฎเกณฑ
ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่น
ใดที่เก่ียวของ 
ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงลักษณะโครงการเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปดังกลาวขางตน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน พรอมกับปรับปรุงขอมูลโครงการจัดการ
กองทุนรวม กับสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหขอมูลในสวนตางๆ ของโครงการสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยกองทุนจะปฎิบัติตาม
เกณฑที่เก่ียวของกับกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปดวย ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจกระทบตอการลงทุนและผลการดําเนินงานของ
กองทุนได 
 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 
 

 2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนทีเ่สนอขาย : 
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท 
 

2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 
(1) ในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได ไมเกินรอยละ 
15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แตไมเต็มจํานวนท่ีเพิ่มอีก
รอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และ
ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกไดโดยไมตองแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลวและไมถือวาเปนการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

2.3. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท 
 

2.4. จํานวนหนวยลงทุน : 100,000,000 หนวย 
 

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท บวกคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) 
 

2.6. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก :  
 ชนิดจายเงินปนผล : 550,000 บาท 

       ชนิดสะสมมูลคา : 550,000 บาท 
 ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 550,000 บาท 

       ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 550,000 บาท 
 

2.7. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป :  
       ชนิดจายเงินปนผล : 1,000.00 บาท 
       ชนิดสะสมมูลคา : 1,000.00 บาท 

 ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000.00 บาท 
       ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 1,000.00 บาท 
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2.8. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด 
 

2.9. จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด 
 

2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 
 

2.11. จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 
 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :- 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเวนหรือเปล่ียนแปลงจํานวนหรือมูลคาขั้นตํ่าขางตนตามขอ 2.6 – 2.11 (ถามี) ในอนาคต โดย
ไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 1 วันกอนวันดําเนินการดังกลาว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแหง และ/
หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การ
ลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรพัยหรือทรัพยสินอ่ืน 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน :  
3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  
เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนที่ตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนท่ีดีใหแกผูลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และตองการ
แสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกวาการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งเหมาะสําหรับผูลงทุนที่มิใชรายยอยและ/หรือผูมีเงินลงทุนสูงที่มี
ศักยภาพในการดูแลตนเอง และสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนไดสูงกวากองทุนที่เสนอขายตอผูลงทุนทั่วไป โดยจะนําเงินลงทุน
ที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ไดแก JPMorgan Investment 
Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) โดยจะลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม 
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :    
ตราสารทุน 
ตราสารหน้ี 
อื่นๆ 
 

การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนของนโยบายแบบผสม :  
ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน 
 

การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ของนโยบายแบบผสม :  
ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ 
 

การกําหนดสัดสวนการลงทุนอื่นๆของนโยบายแบบผสม :  
ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนอื่นๆ 
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3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ  
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities  Fund  
กองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG) 
 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและตางประเทศ :  
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ 
 

3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) : 
กองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด อาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืน หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 
3.6.1 วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา การลดความเส่ียง (Hedging) 
 

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) :ไมลงทุน 
 

3.8. กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) :  
มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive manangement/index tracking) 
 

3.9. ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 
ดัชนีชี้วัดของกองทุนนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนี ICE 1 Month EUR LIBOR ซึ่งเปนดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเม่ือ
เทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เปนดัชนีอางอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะเปล่ียนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานดังกลาวได เพื่อใหสอดคลองกับดัชนีเปรียบเทียบที่กองทุนในตางประเทศลงทุน ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของกองทุนใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนของกองทุนแลว โดยจะแจงให
ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนการเปล่ียนแปลง ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหนวยงานที่
เก่ียวของกําหนด 
 

อยางไรก็ดี กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดที่ใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก เชน ผู
ใหบริการดัชนีมีการยกเลิกการคํานวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนําดัชนีนั้นมาใชเปนตัวช้ีวัดหรือการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดตามที่หนวยงานกํากับ
ดูแลกําหนด เปนตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาถึงการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบ
ดังกลาว แตจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

3.10. ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
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3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund  (กองทุนหลัก) ใน
หนวยลงทุนชนิด  Class A โดยเฉล่ียในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราสวนที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund 

(กองทุนหลัก) อยูภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของของประเทศลักเซมเบิรก และอยูภายใตหลักเกณฑของ UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งบริหารและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. โดย
กองทุนหลักมีวัตถุประสงคของกองทุน คือ เพื่อใหเงินทุนเติบโตสูงกวาดัชนีอางอิง โดยการลงทุนสวนใหญจะลงทุนในตราสารทั่วโลก และ
จะมีการใชกลยุทธที่ลงทุนในอนุพันธตามความเหมาะสม 
 

บริษัทจัดการจะทําการซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักโดยใชสกุลเงินยูโรเปนหลัก และกองทุนหลักจะนําเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย
ในสกุลเงินยูโรและ/หรือสกุลเงินอื่นๆทั่วโลก อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุน
หลักดังกลาวใน Share Class ประเภทอื่นๆ และ/หรือสกุลเงินยูโรเปนสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงโดยเร็วนับต้ังแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดังกลาว โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

ทั้งนี้ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อปองกันความเส่ียง 
(Hedging) 
 

สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุน 
ตราสารแหงหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ 
ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางที่ไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให
ความเห็นชอบใหลงทุนได นอกจากนี้ ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปนี้ 
1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  
2. ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) ตรา
สารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) หลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
(Unlisted Securities) 
 

อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่
ตราสารหน้ีนั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 
 

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด อาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืน หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัว
แปรเปนอัตราแลกเปล่ียนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน 
กรณีที่คาเงินสกุลยูโร มีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา เพื่อปองกันความเส่ียงท่ีเก่ียวของ
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กับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงที่
เก่ียวของกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives)ในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีที่คาเงินสกุลยูโรมีแนวโนมแข็งคา 
ซึ่งการใชเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเส่ียง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น  
 

ในสภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม อยางไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี 
ฟนดไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณไมปกติตางๆ และ/หรือกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการช่ัวคราว ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
นําเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดกลับเขามาลงทุนในประเทศเปนการช่ัวคราว จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตาม
สัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการขางตนได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่
กําหนดไวในโครงการตอสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

ทั้งนี้ ในชวงระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน และ/หรือในชวง
ระยะเวลากอนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการ และหรือในชวงที่ผูลงทุนทําการส่ังซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุนเปน
จํานวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการกองทุนอาจจําเปนตองชะลอการลงทุนในตางประเทศเปนการช่ัวคราว ดังนั้น จึงอาจมีบาง
ขณะท่ีกองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการขางตนได 
 

ในกรณีที่ กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในตราสาร SIP เกิน
กวาอัตราสวนการลงทุนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให
อัตราสวนการลงทุนไมเกินกวาหลักเกณฑการลงทุนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

ทั้งนี้ การปรับลดสัดสวนการลงทุนดังกลาวจะดําเนินการภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่รับทราบขอมูลการลงทุน ยกเวนกรณีที่เกิดจาก
ปจจัยที่ควบคุมไมไดหรือกรณีจําเปนและสมควรที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการให
เสร็จส้ินโดยไมชักชา หากการดําเนินการปรับสัดสวนการลงทุนในกองทุนหลักขางตน มีผลทําใหการลงทุนในกองทุนในตางประเทศ (กองทุน
หลัก) โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด
บริษัทจะดําเนินการ ดังตอไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปนกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศกองทุน
ใหมดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทาง
ใหดําเนินการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินใหเสร็จส้ินโดยไมชักชา และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุน
ทราบตอไป 
(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปนกองทุนหลักแทน
กองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูกองทุน 
(ถามี) เพื่อคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมไดหลังหักคาใชจายสํารองคาใชจายที่เก่ียวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุน ตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ถือตอจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปล่ียนกองทุนหลัก จะยกเวนไมนําเร่ืองการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินใน
ตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมมาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือก 
เตรียมการลงทุนในกองทุนใหม หรือระหวางดําเนินการโอนยายเงินทุนดังกลาวดวย หรือในชวงระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการกอนวัน
เลิกกองทุน 
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ในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) 
หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในกองทุน 
JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) ไมเหมาะสมอีกตอไป อาทิเชน กองทุน JPMorgan 
Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) มีผลตอบแทนตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอื่นๆ 
ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกลเคียงกันติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอื่นอยางเห็นไดชัด 
และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เม่ือพบวาการบริหารจัดการของกองทุน
ตางประเทศดังกลาวไมเปนไปตามท่ีระบุหรือสัญญาไวกับผูลงทุน และ/หรือ เม่ือกองทุนตางประเทศดังกลาวกระทําความผิดรายแรงโดย
หนวยงานกํากับดูแลในประเทศนั้นๆ เปนผูใหความเห็น และ/หรือ เม่ือเกิดเหตุการณหรือคาดการณไดวา จะเกิดการเปล่ียนแปลง
กฎระเบียบตางๆ จนอาจสงผลใหการลงทุนในกองทุนตางประเทศเปนภาระตอผูลงทุนโดยเกินจําเปน เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
นําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั้งเดียว หรือ
ทยอยโอนยายเงินทุน ซึ่งอาจสงผลใหในชวงเวลาดังกลาว กองทุนอาจมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศมากกวา 1 กองทุน ทั้งนี้ 
กรณีเกิดเหตุดังกลาวจะยกเวนไมนําเร่ืองการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินในตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม มาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือก เตรียมการลงทุนในกองทุนใหม หรือระหวางดําเนินการโอนยาย
เงินทุนดังกลาวดวย  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดกลับเขามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และไมถือวาปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ
ดังตอไปนี้ 
(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม 
(2) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เก่ียวของกับวงเงินที่ไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ 
(3) กรณีที่ไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกไมเพียงพอตอการจัดต้ังกองทุน เพื่อนําเงินไปลงทุนใน
ตางประเทศไดอยางเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตุใหเช่ือไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
 

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏวา กองทุนหลัก
ดังกลาว มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  
(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสาม
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 
 

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) แจงเหตุที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(3) รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
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(4) เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจเก่ียวกับ
สถานะของกองทุนรวม   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหบุคลากรที่เก่ียวของเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวดวย 
 

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงาน 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดําเนินการเปล่ียน/โอนยาย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเวนไมนําเร่ืองการลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินในตางประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือก และ/หรือ เตรียมการลงทุน และ/หรือ เลิกกองทุนดังกลาว 
 

เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงลักษณะโครงการเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปในอนาคตได โดยตองไมขัดตอกฎเกณฑ
ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่น
ใดที่เก่ียวของ 
 

อนึ่ง การเปล่ียนแปลงลักษณะโครงการเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปดังกลาวขางตน ถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน พรอมกับปรับปรุงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหขอมูลในสวนตางๆ ของโครงการสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยกองทุนจะปฎิบัติตามเกณฑที่
เก่ียวของกับกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปดวย ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจกระทบตอการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนได 
ดังเชน ในกรณีที่กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในตราสาร SIP 
เกินกวาอัตราสวนการลงทุนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดสวนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให
อัตราสวนการลงทุนไมเกินกวาหลักเกณฑการลงทุนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

ทั้งนี้ การปรับลดสัดสวนการลงทุนดังกลาวจะดําเนินการภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่รับทราบขอมูลการลงทุนในตราสารดังกลาวเกิน
กวาเกณฑการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปดวย ยกเวนกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมไดหรือกรณีจําเปนและสมควรที่ทําให
ไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสร็จส้ินโดยไมชักชา หากการดําเนินการปรับสัดสวนการ
ลงทุนในกองทุนหลักขางตน มีผลทําใหการลงทุนในกองทุนในตางประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด บริษัทจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปนกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศกองทุน
ใหมดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทาง
ใหดําเนินการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินใหเสร็จส้ินโดยไมชักชา และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุน
ทราบตอไป 
(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปนกองทุนหลักแทน
กองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูกองทุน 
(ถามี) เพื่อคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมไดหลังหักคาใชจายสํารองคาใชจายที่เก่ียวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุน ตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ถือตอจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยูระหวางการดําเนินการเปล่ียนกองทุนหลัก จะยกเวนไมนําเร่ืองการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินใน
ตางประเทศโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมมาบังคับใชในชวงดําเนินการคัดเลือก 
เตรียมการลงทุนในกองทุนใหม หรือระหวางดําเนินการโอนยายเงินทุนดังกลาวดวย หรือในชวงระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการกอนวัน
เลิกกองทุน 
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สรุปสาระสําคัญของกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund 
ช่ือ     : JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund  
 
วัตถุประสงคการลงทุน : จุดมุงหมายเพื่อใหเงินทุนเติบโตสูงกวาดัชนีอางอิง โดยการลงทุนสวนใหญจะลงทุนในตราสารทั่ว

โลก และจะมีการใชกลยุทธที่ลงทุนในอนุพันธตามความเหมาะสม 
 
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนใน ตราสารทุน ดัชนีสินคาโภคภัณฑ (commodity index) หลักทรัพยแปลงสภาพ 

(convertible securities) ตราสารหน้ี เงินฝากสถาบันการเงิน และตราสารตลาดเงิน โดยตรงหรือ
ผานการใชตราสารอนุพันธทางการเงิน โดยผูออกหลักทรัพยเหลานี้อาจอยูในประเทศตางๆ รวมถึง
ตลาดเกิดใหม 

 
กองทุนอาจลงทุนในประเทศจีนผาน Shanghai-Hong Kong Stock Connect program  

 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือของตราสารตํ่ากวาที่สามารถ
ลงทุนได และท่ีไมไดรับการจัดอนัดับความนาเช่ือถือ  

 
กองทุนมีการจัดสรรการลงทุนที่ยืดหยุน กองทุนอาจใชกลยุทธ Long และ Short (โดยการใชตรา
สารอนุพันธทางการเงิน) ในการจัดสรรการลงทุนตามประเภทสินทรัพย สภาวะตลาด และโอกาสใน
การลงทุน 
 
เม่ือเวลาผานไป สัดสวนในการลงทุนอาจเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และอาจเนนลงทุนใน 
ตลาด อุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในชวงเวลานั้นๆ 

 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุน โดยตราสาร
ดังกลาวอาจใชเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันความเส่ียง ตราสารอนุพันธทางการเงินไมไดจํากัด
เฉพาะสัญญาซ้ือขายลวงหนาสําหรับอัตราแลกเปล่ียน แตรวมถึงตราสารอนุพันธทางการเงินและ
อื่น ๆดวย 

 
  กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพยที่เปนตัวเงินในสกุลเงินตางๆ และอาจจะมีการปองกันความเส่ียงใน

เร่ืองอัตราแลกเปล่ียนดวย 
 
จดทะเบียน   : ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG) 
 
วันจัดตั้ง  : 23 ตุลาคม 1998 
 
อายุกองทุน   : ไมกําหนด 
 
การจายเงินปนผล  : ไมจายเงินปนผล 
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วันทําการซื้อขาย  : ทุกวันทําการซ้ือขาย (ยกเวนวันหยุดของประเทศลักเซมเบิรกและฮองกง) 
 

Class & currency   : Class A / ยูโร (EUR) 
 

ISIN Code    :  LU0095938881 
 

Benchmark   : ICE 1 Month EUR LIBOR 
 

Management Company   : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 
 

Custodian    : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
 

Auditors    : PricewaterhouseCoopers 
 

แหลงขอมูล   : http://www.jpmorganassetmanagement.lu/ 
 
คาธรรมเนียมของกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund  
คาธรรมเนียมการจัดการและท่ีปรึกษา (Annual management and advisory fee)  : 1.25 %  
คาธรรมเนียมการขาย (Initial charge) : ไมเกิน 5.00%  
คาธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Charge) : 0.50% 
 

* อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได 
 

ทั้งนี้ หากกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) มีการแกไขหรือเปล่ียนแปลง
ขอมูลขางตนใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลวและจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ  
 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงชนิดของหนวยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินยูโร 
โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยจะปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัท 
www.ktam.co.th เวนแตในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเปนสกุลเงินอื่นใด โดยเปนการเปล่ียนแปลงโดยกองทุนรวมหลักใน
อนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับต้ังแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดังกลาว 
 

ความเส่ียงของกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund  
1. มูลคาเงินลงทุนอาจลดลงได ทําใหนักลงทุนไดรับเงินตนคืนนอยกวาที่ลงทุนไวในตอนตน 
2. มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามผลการดําเนินงานของตัวบริษัทจดทะเบียนเอง หรือตามสภาวะตลาด

โดยทั่วไป 
3. เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนใน China A-Shares ผาน Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program ซึ่งตองเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ การจํากัดดานโควตา ขอบังคับในการดําเนินงาน ฯลฯ ซึ่งทําใหความเสี่ยงของคูสัญญา (Counterparty 
Risk) สูงขึ้น 
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4. มูลคาของตราสารหน้ีอาจเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ โดยขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และความนาเช่ือถือของผูออกตรา
สาร ผูออกตราสารอาจไมปฎิบัติตามขอกําหนดในการจายเงิน หรือ ตราสารหนี้ถูกลดอันดับความนาเช่ือถือ ซึ่งความเส่ียงเหลานี้จะ
สูงขึ้นในตลาดเกิดใหม หรือในตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Below Investment Grade) 

5. นอกจากนี้ การลงทุนในตลาดเกิดใหมตองเผชิญกับความไมมีเสถียรภาพดานเศรษฐกิจ การเมือง และกฎเกณฑขอบังคับ การคุมครอง
และขอปฏิบัติในการชําระหน้ีที่พัฒนาดอยกวาตลาดอื่น ความโปรงใสที่ตํ่า และความเส่ียงทางการเงินที่สูง อีกทั้งคาเงินในตลาดเกิด
ใหมมีความผันผวนสูง ตราสารหน้ีของตลาดเกิดใหม และตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูตํ่ากวาที่สามารถลงทุนไดอาจเผชิญ
กับความผันผวนที่มากกวา สภาพคลองที่ตํ่ากวาตราสารหน้ีของตลาดอื่น และตราสารหน้ีที่อยูในระดับนาลงทุน (Investment Grade) 
ตามลําดับ 

6. ความนาเช่ือถือของตราสารหน้ีที่ไมถูกจัดอันดับ ไมไดถูกประเมินจากสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถืออิสระ 
7. มูลคาของหลักทรัพยทื่กองทุนลงทุนอาจไดรับผลกระทบจากการเคล่ือนไหวของราคาสินคาโภคภัณฑที่อาจมีความผันผวนสูงมาก 
8. ตราสารหนี้แปลงสภาพ (Convertible Bond) ตองเผชิญกับความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนี้ (Credit Risk) ความเส่ียงดานอัตรา

ดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และความเส่ียงตลาด (Market Risk) โดยเผชิญความเส่ียงดังกลาวทั้ง 2 ดาน ทั้งจากตลาดตราสารทุน
และตลาดตราสารหน้ี สําหรับความเส่ียงเฉพาะของตัวของตราสารหน้ีแปลงสภาพ คือ สภาพคลองที่นอยกวาหลักทรัพยพื้นฐาน           
(Underlying Equity Securities) 

9. กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวและเปดสถานะซ้ือสุทธิ (Net Long) หรือขายสุทธิ (Net Short)  ไวในกลุมอุตสาหกรรม (Industry sectors) 
ตลาด และ เงินตราตางประเทศ ดังนั้น กองทุนอาจมีความผันผวนมากกวา กองทุนที่กระจายการลงทุน (Broadly Diversified Fund) 

10. มูลคาของตราสารอนุพันธทางการเงินสามารถผันผวนได เนื่องจาก การเคล่ือนไหวในมูลคาเพียงเล็กนอยของหลักทรัพยพื้นฐาน
สามารถสรางการเคล่ือนไหวท่ีมากใหกับมูลคาของตราสารอนุพันธทางการเงิน ดังนั้นการลงทุนในตราสารดังกลาวอาจนํามาซ่ึงการ
ขาดทุนจากจํานวนท่ีเกินมาซ่ึงลงทุนโดยกองทุน 

11. ตราสารอนุพันธทางการเงินบางตัวที่ซื้อขายผานตลาดอาจไมมีสภาพคลอง และทําใหตองถือจนครบกําหนดอายุของสัญญา ส่ิงเหลานี้
อาจสงผลลบตอผลตอบแทนของกองทุน 

12. การขาดทุนที่เปนไปไดจากการมีสถานะขายในหลักทรัพย (Short Position) คือ การขาดทุนที่ไมจํากัด เนื่องจากราคาของหลักทรัพย
สามารถเพ่ิมขึ้นโดยไมมีขอกําหนด การลงทุนดวยการขายชอรต (Short Selling) อาจตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของกฏเกณฑ ที่
อาจสงผลลบตอผลตอบแทนของกองทุน 

 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : 
มี net exposure ที่เก่ียวของกับความเส่ียงตางประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
และไมเกินวงเงินที่ไดรับการจัดสรร 
 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย
อยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
1. ประเภทของตราสาร ไดแก 

1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก 
1.2 ตราสารทางการเงินทั่วไป 
  1.2.1 ตราสารทุน 
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  (1) หุน 
(2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน (share warrants) 
(3) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right) 
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนหุนหรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน (share warrants) 
(5) ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม (1)-(4) ตามที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม 
    

1.2.2 ตราสารหนี้ 
 (1) พันธบัตร 
 (2) ต๋ัวเงินคลัง 
 (3) หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III) 
 (4) ต๋ัวแลกเงิน 
 (5) ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
 (6)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู 
 (7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู 
 (8) ตราสารหน้ีอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1)-(7) ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม 
 

1.2.3 ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน (ไมรวมตราสาร Basel III) 
 

1.2.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) 
   

1.3   derivatives  ที่มี underlying ดังนี้ 
  (1) ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได 
  (2) อัตราดอกเบ้ีย 
  (3) อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
  (4) เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน 
  (5) underlying อื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม 
 

1.4 ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
 

1.5 ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) 
 

1.6 หนวย CIS หนวย infra และหนวย property 
 

1.7 ทรัพยสินอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลังหรือทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 
1.1 ถึงขอ 1.6 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุน 
2.1 ทรัพยสินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงินฝาก ตองเปนเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากของผูรับฝากดังนี้ 
 1.  ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  
 2.  ธนาคารออมสิน  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห  
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 4.  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร  
 5.  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  
 6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพือ่การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
 9.  สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 
 10.  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตาม 1. - 9.  
 
2.2 ตราสารทางการเงินทั่วไป 
 ทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนไดตาม 1.2  ตองมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑที่ครบถวน ดังนี้ 
               1.  ไมมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่ทําใหผูลงทุนมีภาระผูกพันมากกวามูลคาเงินลงทุนในตราสาร 
               2. สามารถเปล่ียนมือได (รวมถึงกรณีที่เปน ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีเงื่อนไขหามเปล่ียนมือแตกองทุนไดดําเนินการ
ใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขใหกองทุนสามารถขายคืนผูออกตราสารได)  
               3.  มีขอมูลเก่ียวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเขาถึงไดเพื่อนาํมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนไดอยางสม่ําเสมอ 
และมีขอมูลราคาท่ีสะทอนมูลคายุติธรรม โดยขอมูลดังกลาวตองอางอิงจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดซึ่งจัดทําตามหลักวิชาการอันเปนที่
ยอมรับในระดับสากล 
 
2.3 ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑการลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมี underlying อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายตามขอ 
1.3 
                  ในกรณีที่ derivatives อางอิงกับราคาของ underlying ตามขอ 1.3 ราคาที่อางอิงดังกลาวตองเปนราคาปจจุบันหรือราคาของ 
derivatives เทานั้น  ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไมใชดัชนี หรือ underlying ที่เปนองคประกอบของดัชนีดังกลาว ตองเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวางและเปดเผยไวอยางแพรหลายดวย 
 
              2.  เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดตอเม่ือ 
                   2.1  กรณี กองทุนรวมไดระบุเก่ียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไวอยางชัดเจน
ในโครงการ 
                   2.2  เปนการเขาเปนคูสัญญาใน derivatives อยางใดอยางหนึ่งดังนี้  
                          2.2.1  derivatives on organized exchange 
                          2.2.2  กรณีเปน OTC derivatives ในประเทศไทย ตองมีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนธนาคารพาณิชย ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดต้ังขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผูคา derivatives 
                     2.3  ในกรณีที่จะตองมีการชําระหน้ีดวยการสงมอบสินคาเม่ือ derivatives ส้ินสุดลง สินคานั้นตองเปนทรัพยสินที่กองทุน
สามารถลงทุนได ทั้งนี้ ไมวากองทุนจะเปนผูมีสิทธิรับมอบหรือมีหนาที่สงมอบสินคานั้นก็ตาม 

              3.  หลักเกณฑการจัดใหมีทรัพยสินที่เพียงพอตอการชําระหน้ีตามภาระผูกพัน (cover rule) 
 บริษัทจัดการตองจัดใหมีทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอภาระท่ีกองทุนอาจตอง
ชําระหนี้ตามขอตกลงเม่ือ derivatives ส้ินสุดลงไวตลอดเวลาท่ีไดลงทุนใน derivatives นั้น และเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
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              4.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง 
 ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไมใชส่ิงเดียวกับทรัพยสินที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน 
derivatives ดังกลาวตองเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

              5.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
                   บริษัทจัดการ ตองจัดใหมีขอตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 
       5.1 ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ให บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดทายของแตละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของบริษัทจัดการใหคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมภายในวันทําการ
ถัดไป 

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอราคาของ derivatives อยางมีนัยสําคัญ ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงคํานวณและแจง
มูลคายุติธรรมของ derivatives ให บริษัทจัดการทราบทันที 
        5.3 คูสัญญาอีกฝายหน่ึงยินยอมใหมีการลางฐานะ derivatives เม่ือ บริษัทจัดการรองขอได 
              

              6.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการเขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives 
                   บริษัทจัดการ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
       6.1  เขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives ไดเฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียงเทานั้น 
       6.2  เขาเปนคูสัญญาไดเฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอยางหนึ่งอยางใด 
ดังนี้ 
                           6.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแก ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซื้อประกันความเส่ียงดานเครดิตท่ีเก่ียวของกับ
ความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผูกพันตาม obligation นั้น โดยคูสัญญาที่อยูในฐานะผูขายประกันความเส่ียงมีภาระ
ผูกพันที่จะตองชําระเงินตามขอตกลงซ้ือประกันความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลใหขอตกลงซ้ือประกันความเส่ียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที่ไมเกิด credit event ขอตกลงจะส้ินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไมวา obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงกําหนดใหผูขายประกันความเส่ียงมีหนาที่ชําระหน้ีเม่ือเกิด 
credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเปนรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึ้นกับ obligation 
รายการใดรายการหน่ึงในกลุม obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในสวนของสินทรัพยรายนั้น แตขอตกลงจะครบกําหนดเม่ือเกิด 
credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุม (Proportionate Credit Default Swap) 
                          6.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพยอางอิงที่เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่จะไดรับจากสินทรัพยอางอิง โดยผูขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะจายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรือ
อัตราลอยตัวที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และสวนที่ลดลง (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิง เพื่อแลกกับการที่ 
ผูซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและสวนที่เพิ่มขึ้น (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิงใหกับผูขายประกันความเส่ียง 
จนกวาจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเกิด credit event) 
                    6.3  ตองใชสัญญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานยอมรับ ซึ่งมีขอตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 
                           6.3.1 มีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย และไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
กฎหมายอื่น 
                           6.3.2 ไมมีขอกําหนดที่ทําใหสิทธิที่กําหนดไวในตราสารแหงหนี้หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่ credit derivatives นั้น
อางอิงเส่ือมเสียไป 
                           6.3.3 ไมมีขอกําหนดใหกองทุนตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญา 
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2.4 ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 
 1.  คูสัญญา ตองเปนนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเขาเปนคูสัญญาใน reverse repo ไดตามกฎหมายไทย 
      1.1  ธนาคารพาณิชย 
      1.2  บริษัทเงินทุน 
      1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
      1.4  บริษัทหลักทรัพย 
      1.5  บริษัทประกันภัย 
      1.6  ธนาคารแหงประเทศไทย 
      1.7  กองทุนฟนฟู 
      1.8  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
      1.9  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 2.  ตราสารที่ใชในการทํา reverse repo ตองเปนตราสารดังนี้ 
                   2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ โดยกรณีเปนตราสารภาครัฐตางประเทศตองมี credit rating อยูใน
อันดับ investment grade  
                   2.2  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ที่ ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนหรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดต้ังขึ้น เปนผูมีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป 
                   2.3  ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน  ที่ TSFC เปนผูออก ที่มีกําหนดวันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และ
เปนต๋ัวที่ถึงกําหนดใชเงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 
                   2.4  ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่มีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมี credit rating อยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
 2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูในอันดับแรก โดยกรณีที่เปน issuer rating ตองเปน credit rating ที่ไดมา
จากการจัด credit rating ระยะส้ันดวย 
 2.4.2  มี guarantor rating อยูในอันดับ investment grade  
                  2.5  ตราสารหน้ีซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือที่มีขอมูลราคาท่ีนาเช่ือถือและ
อางอิงไดซึ่งมีการเปดเผยตอสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลาวตองมี credit rating อยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
 2.5.1  มี credit rating ระยะส้ันอยูใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงไดกับ credit rating ระยะ
ส้ันดังกลาวตามที่สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ไดเปรียบเทียบไว  
 2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใน 3 อันดับแรก 
                  2.6  ตราสารหน้ีซึ่งมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหนี้ หรือที่มีขอมูลราคาท่ีนาเช่ือถือและ
อางอิงไดซึ่งมีการเปดเผยตอสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลาวตองมี credit rating อยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
                         2.6.1  มี credit rating ระยะส้ันอยูใน 3 อนัดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงไดกับ credit rating ระยะ
ส้ันดังกลาวตามที่สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ไดเปรียบเทียบไว  
                         2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพยสินอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
            3.  ระยะเวลาการรับชําระหน้ีของ reverse repo  ตองไมเกิน 90 วัน  
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            4.  ขอกําหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการตองปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo  
                 4.1  ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
                 4.2  หามนําหลักทรัพยหรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนตอ เวนแตเขาลักษณะดังนี้ 
                        4.2.1  เปนการขายหรือโอนตามขอกําหนดใน reverse repo ดังกลาว 
                        4.2.2  เปนการขายตาม repo ที่เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการในการกูยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทุนรวม 
                 4.3  มูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเร่ิมตนสัญญา ตองมีมูลคาเปนไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี้  
                   มูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อมากกวา (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate))                                           
  ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชําระใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนคาซ้ือหลักทรัพยหรือตราสารตาม reverse repo                
                 4.4  การดํารงมูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้  
                        4.4.1  มูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อมากกวา(มูลคา reverse repo x (1 + discount rate)) 
                        4.4.2  ในกรณีที่มูลคาหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไมเปนไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการตองเรียกให
คูสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพยหรือตราสารที่สามารถใชในการทํา reverse repo ใหแกกองทุน เพื่อใหมูลคารวมของ
หลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อและทรัพยสินที่โอนมาดังกลาวเปนไปตามวิธีการดังกลาว ภายในวันทําการถัดจากวันที่มูลคาหลักทรัพยหรือ
ตราสารที่ซื้อลดลงกวาสมการใน 4.4.1  เวนแตเปนกรณีตาม 4.4.3 
                        4.4.3  ในกรณีที่ผลลัพธตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวามูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลคานอยกวา
มูลคา reverse repo x (1 + discount rate) เปนจํานวนไมเกิน 5 ลานบาท หรือไมเกิน 5% ของราคาซ้ือ แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา และ
มีการกําหนดเรื่องดังกลาวไวในสัญญาซ่ึงไดกําหนดโดยพิจารณาถึงปจจัยความเส่ียงของคูสัญญา (counterparty risk) แลว บลจ. จะไม
ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได 
                 4.5  การคํานวณมูลคา reverse repo ตาม 4.4 ใหคํานวณดังนี้ 
                        4.5.1  คํานวณจากราคาซ้ือรวมกับผลประโยชนที่กองทุนพึงไดรับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคํานวณ 
                        4.5.2  คํานวณเปนรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเปนยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูกับคูสัญญา
รายเดียวกันและมีขอตกลงกําหนดใหสามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพยหรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพยสินที่
โอนตาม 4.4.2 (ถามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได 
                 4.6  discount rate ที่นํามาใชในการคํานวณ ตองเปนการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปจจัยความเส่ียงของคูสัญญา หลักทรัพย 
หรือตราสารท่ีซื้อแลว 
 
2.5  ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) ตองเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้ 
 1.  คูสัญญา ตองมีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืม
หลักทรัพย โดยในกรณีที่คูสัญญาดังกลาวกระทําการในฐานะตัวแทนของผูยืม ผูยืมตองเปนบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการไดตามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
1.2  ธนาคารแหงประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟนฟู 
1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขาและการสงออกแหงประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย 
1.6  บริษัทเงินทุน 
1.7  บริษัทหลักทรัพย 
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1.8  บริษัทประกันชีวิต 
1.9  กองทุนรวมที่มีผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดเปนผูลงทุนสถาบัน (Non-retail PF) 
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
1.11  นิติบุคคลอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม 
 

             2.  หลักทรัพยที่ใหยืม  ตองเปนหลักทรัพยที่อยูในระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือหลักทรัพยที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพย  
 
             3. การวางหรือเรียกหลักประกัน  บริษัทจัดการตองดําเนินการดังนี้ 
                 3.1  ดําเนินการใหมีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูยืมเพื่อเปนประกันการใหยืมหลักทรัพย โดยตองเปนหลักประกันดังนี้  
                        3.1.1  เงินสด 
                        3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.1.3  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ที่ ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น เปนผูมีภาระผูกพัน  
                        3.1.4  ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่ TSFC เปนผูออก ที่มีกําหนดวันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว
และเปนต๋ัวที่ถึงกําหนดใชเงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 
                        3.1.5  ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่มีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมี credit rating อยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
                                   3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูในอันดับแรก โดยกรณีที่เปน issuer rating ตองเปน credit rating 
ที่ไดมาจากการจัด credit rating ระยะส้ันดวย 
  3.1.5.2  มี guarantor rating อยูในอันดับ investment grade  
                        3.1.6  ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยูในอันดับ investment grade 
                        3.1.7  หนังสือคํ้าประกันที่ ธนาคารพาณิชยเปนผูออกใหแกกองทุนเพื่อเปนประกันการคืนหลักทรัพยใหแกกองทุน  
                        3.1.8  หนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 
                 3.2  ดําเนินการใหกองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหน้ีเอาจากหลักประกันดังกลาวไดโดยพลัน 
                 3.3  หามนําหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายตอหรือทําใหไมสามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได 
เวนแตเปนการบังคับชําระหนี้ตามขอตกลงในธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย นั้นเอง 
                 3.4  ดํารงมูลคาหลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม 
                 3.5  ในกรณีที่หลักประกันเปนเงินสด ใหนําเงินสดดังกลาวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพยสินดังนี้ 
                        3.5.1  เงินฝากในธนาคารพาณิชยหรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
                        3.5.2  บัตรเงินฝากหรือ ต๋ัวสัญญาใชเงิน ดังนี้ 
                                  3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือ ต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่ ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดต้ังขึ้น เปนผูมีภาระผูกพัน 
                                  3.5.2.2  ต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่ TSFC เปนผูออก ที่มีกําหนดวันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และเปน
ต๋ัวที่ถึงกําหนดใชเงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 
                                  3.5.2.3  ต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่มีอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมี credit rating อยางหนึ่งอยางใดดังนี้ 
                                               3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูในอันดับแรก โดยกรณีที่เปน issuer rating ตองเปน 
credit rating ที่ไดมาจากการจัด credit rating ระยะส้ันดวย 
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                                               3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยูในอันดับ investment grade  
                        3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย 
             

                   4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ใหใชสัญญาท่ีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยขอกําหนดเก่ียวกับระบบงาน สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยและหลักประกัน
ในธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
 

2.6  ทรัพยสินประเภทหนวย CIS หนวย infra และหนวย property กรณีเปนหนวยที่การออกอยูภายใตบังคับกฎหมายไทย 
 ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้  
                  1. มีคุณสมบัติและเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนเชนเดียวกับขอกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในขอ 2.2  
                  2.ในกรณีเปนการลงทุนในหนวย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ตองมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไมใชกับการ
ลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแทง)  
                         (1)  มีการลงทุนในทรัพยสินซึ่งเปนประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing fund) สามารถลงทุนได 
                         (2)  มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity limit 
ของกองทุนรวม (investing fund) นั้น 
                         (3)  มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ product limit 
สําหรับทรัพยสินที่เปน SIP ของกองทุนรวม (investing fund) นั้น 
                         (4)  มีการลงทุนใน derivatives ที่เปนไปตามหลักเกณฑ global exposure limit ของกองทุนรวม (investing fund) นั้น 
   3. กรณีที่กองทุนรวมที่ไปลงทุน (investing fund) เปนกองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ตองไมใช
กองทุนรวมฟดเดอร  

 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย
อยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในตางประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกลาวตองเสนอขายหรือเปนการทําสัญญาในประเทศท่ีมี
หนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ตางประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE หรือเปนตราสารของบริษัทที่จัดต้ังและเสนอขายใน GMS 
 

1. ประเภทของตราสาร 
1.1 หนวย CIS ไดแก กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) 
 

1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศหรือตราสารตางประเทศที่เทียบเทาเงินฝาก 
 

1.3 ตราสารทางการเงินตางประเทศทั่วไป 
             1.3.1 ตราสารทุน 

         (1) หุน 
                      (2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน (share warrants) 
                      (3) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right) 
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                      (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนหุนหรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน (share warrants) 
                      (5) ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม (1)-(4) ตามที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม 

    
1.3.2  ตราสารหนี้ 

(1) พันธบัตร 
(2) ต๋ัวเงินคลัง 
(3) หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III) 
(4) ต๋ัวแลกเงิน 
(5) ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
(6)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู 
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู 
(8) ตราสารหน้ีอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1)-(7) ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม 

 

1.3.3 ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน (ไมรวมตราสาร Basel III) 
 

1.3.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) 
 

1.4 derivatives ที่มี underlying ดังนี้ 
  (1) ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนได 

(2) อัตราดอกเบี้ย 
(3) อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
(4) เครดิต เชน credit rating หรือ credit event เปนตน 
(5) ทองคํา 
(6)  น้ํามันดิบ 
(7)  ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรตาม   (1) – (6) หรือ (9)  
(8) ดัชนีที่มีองคประกอบเปนดัชนีตาม (7)   
(9) underlying อื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม 
 

1.5  หนวย CIS หนวย infra และหนวย property อื่นๆ 
 

1.6  ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 1.1 ถึงขอ 1.5 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุน 
2.1 ทรัพยสินประเภทหนวย CIS หนวย infra และหนวย property กรณีเปนหนวยที่การออกอยูภายใตบังคับกฎหมาย
ตางประเทศ ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้  
                  1. มีคุณสมบัติและเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนเชนเดียวกับขอกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในขอ 2.3.  
                  2.  เปนหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ (invested fund) ที่เปนดังนี้ 
                         (1)  การออกและการเสนอขายอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานตางประเทศที่กํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาด
ซื้อขายหลักทรัพยซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเปนหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ (invested fund) ที่มีการซ้ือขายในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE  
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                         (2)  CIS operator ของกองทุนดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลที่เปนสมาชิกสามัญของ 
IOSCO   
                  3.  ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหนวยดังกลาวมีมาตรการใหความคุมครองผูลงทุนอยางเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อ
ประเทศที่สํานักงานกําหนด 
                  4.  ในกรณีเปนการลงทุนในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ กองทุนดังกลาวตองมีการจํากัด 
การกูยืมไวเฉพาะกรณีมีเหตุจําเปนในการบริหารสภาพคลองเปนการช่ัวคราวเทานั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไมใชกับการลงทุนใน
หนวยของกองทุน CIS ตางประเทศซึ่งเปนกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแทง) 
                          (1)  มีการลงทุนในทรัพยสินซึ่งเปนประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม (investing fund) สามารถลงทุนไดในสัดสวน 
> 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ตางประเทศนั้น 
                          (2)  มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity 
limit ของ กองทุนรวม (investing fund) นั้น 
                          (3)  มีการลงทุนในทรัพยสินเม่ือใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ product limit 
สําหรับทรัพยสินที่เปน SIP ของ กองทุนรวม (investing fund) นั้น 
                          (4)  มีการลงทุนใน derivatives ที่เปนไปตามหลักเกณฑ global exposure limit ของกองทุรวม (investing fund) นั้น 
                  5  กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เปนกองทุนรวมฟดเดอร กองทุน CIS ตางประเทศซ่ึงถูกลงทุน (invested MF) ตอง
ไมใชกองทุนที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟดเดอร เวนแตเปนกรณีที่มีความจําเปนและเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานโดยกอนการลงทุน บริษัทจัดการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูล เหตุผลความจําเปน และ
คาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับการลงทุนในลักษณะดังกลาวไวในหนังสือช้ีชวนดวย 
 
2.2 ทรัพยสินประเภทเงนิฝากในสถาบันการเงินตางประเทศหรือตราสารตางประเทศที่เทียบเทาเงินฝาก ตองเปนเงินฝากใน
สถาบันการเงินตางประเทศหรือตราสารตางประเทศท่ีเทียบเทาเงินฝากของผูรับฝากที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผูรับฝากตามทรัพยสินใน
ประเทศขอ 2.1 ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก  
 

2.3 ตราสารทางการเงินทั่วไป 
 ทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนไดตาม 1.3 ตองมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑที่ครบถวน ดังนี้ 
               1. ไมมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่ทําใหผูลงทุนมีภาระผูกพันมากกวามูลคาเงินลงทุนในตราสาร 
               2. สามารถเปล่ียนมือได (รวมถึงกรณีที่เปน ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีเงื่อนไขหามเปล่ียนมือแตกองทุนไดดําเนินการ
ใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขใหกองทุนสามารถขายคืนผูออกตราสารได)  
               3.  มีขอมูลเก่ียวกับตราสารที่ บริษัทจัดการสามารถเขาถึงไดเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนไดอยางสม่ําเสมอ 
และมีขอมูลราคาท่ีสะทอนมูลคายุติธรรม โดยขอมูลดังกลาวตองอางอิงจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือไดซึ่งจัดทําตามหลักวิชาการอันเปนที่
ยอมรับในระดับสากล 
 
2.4 ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑการลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมี underlying อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายตามขอ 
1.4  
                  ในกรณีที่ derivatives อางอิงกับราคาของ underlying ตามขอ 1.4 ราคาที่อางอิงดังกลาวตองเปนราคาปจจุบันหรือราคาของ 
derivatives เทานั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไมใชดัชนี หรือ underlying ที่เปนองคประกอบของดัชนีดังกลาว ตองเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวางและเปดเผยไวอยางแพรหลายดวย 
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              2.  เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดตอเม่ือ 
                   2.1  กรณี กองทุนรวมไดระบุเก่ียวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไวอยางชัดเจน
ในโครงการ 
                   2.2  เปนการเขาเปนคูสัญญาใน derivatives อยางใดอยางหนึ่งดังนี้  
                          2.2.1  derivatives on organized exchange 
                          2.3.2  กรณีเปน OTC derivatives ในตางประเทศ ตองมีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเปนนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจ derivatives ที่อยูภายใตการกํากับดูแลโดยหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ 
IOSCO  หรือที่เปนสมาชิกของ WFE 
 

                   2.3  ในกรณีที่จะตองมีการชําระหนี้ดวยการสงมอบสินคาเม่ือ derivatives ส้ินสุดลง สินคานั้นตองเปนทรัพยสินที่กองทุน
สามารถลงทุนได ทั้งนี้ ไมวากองทุนจะเปนผูมีสิทธิรับมอบหรือมีหนาที่สงมอบสินคานั้นก็ตาม 
 
              3.  หลักเกณฑเพิ่มเติมกรณี underlying เปนดัชนี  

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เปนดัชนีตาม 1.4 (7) - (8) ดัชนีดังกลาวตองมีลักษณะดังนี้ 
                   3.1  เปนดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไวอยางชัดเจน โดยมีการระบุแหลงขอมูลของ underlying หรือปจจัยตาง ๆ ที่
นํามาใชในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสมขององคประกอบของดัชนี  ทั้งนี้ underlying หรือปจจัย
ดังกลาวตองมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยางเปนอิสระดวย 

3.2  เปนดัชนีที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
                          3.2.1  ดัชนีที่มีการกระจายตัวอยางเพียงพอ โดยเปนดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
                                    3.2.1.1  ดัชนีที่องคประกอบแตละตัวมีน้ําหนัก < 20% ของน้ําหนักทั้งหมด 
                                    3.2.1.2  ดัชนีที่องคประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ําหนัก < 35% ของน้ําหนักทั้งหมดในกรณีที่เปนไปตามสภาวะตลาด 
โดยองคประกอบตัวอื่นตองมีน้ําหนักไมเกินอัตราที่กําหนดใน 3.2.1.1 

 การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมตองนําองคประกอบที่เก่ียวของกับทองคําหรือ
น้ํามันดิบมาพิจารณา 

       3.2.2  ดัชนีที่มีองคประกอบทั้งหมดเปนหรือเก่ียวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ หรือเปนดัชนีราคาทองคําหรือน้ํามันดิบ 
                          3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เปนไปตามเงื่อนไขครบถวนดังนี้ 
                                    3.2.3.1  เปนดัชนีที่มีองคประกอบเปนตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนไดโดยตรง 
                                    3.2.3.2  เม่ือคํานวณเงินลงทุนตามสัดสวน (pro rata) เสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญาน้ัน
โดยตรงแลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity limit ของกองทุนนั้น 
                    3.3  เปนดัชนีที่ไดรับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความนาเช่ือถือและทําหนาที่ไดอยางอิสระจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หาก
ปรากฏวาสถาบันดังกลาวเปนบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการนั้นตองจัดใหมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
อยางมีประสิทธิภาพดวย 
                    3.4  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกวันทําการผานส่ือที่มีการเสนอขอมูลอยางทันเหตุการณ 
                    3.5  ในกรณีที่เปนดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณจากตัวแปรอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังนี้ 
                           3.5.1  ราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (futures price) ของสินคาโภคภัณฑ 
                           3.5.2  ดัชนีสินคาโภคภัณฑที่คํานวณจากราคาปจจุบันหรือราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนาของสินคาโภคภัณฑสินคาใด
สินคาหนึ่ง 
                           3.5.3  ราคาสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่อางอิงกับดัชนีสินคาโภคภัณฑตาม 3.5.2 
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                    3.6  ในกรณีที่เปนดัชนีเงินเฟอ ดัชนีดังกลาวตองคํานวณโดยใชแหลงขอมูลอางอิงจากรายงานของหนวยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินคาและบริการที่บริษัทจัดการ แสดงใหเห็นไดวาวิธีการคํานวณของผูพัฒนาดัชนี
ดังกลาวสามารถสะทอนอัตราเงินเฟอไดอยางเหมาะสม 
 

              4.  หลักเกณฑการจัดใหมีทรัพยสินที่เพียงพอตอการชําระหน้ีตามภาระผูกพัน (cover rule) 
 บริษัทจัดการตองจัดใหมีทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอภาระท่ีกองทุนอาจตอง
ชําระหนี้ตามขอตกลงเม่ือ derivatives ส้ินสุดลงไวตลอดเวลาท่ีไดลงทุนใน derivatives นั้น และเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
 

              5.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง 
 ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไมใชส่ิงเดียวกับทรัพยสินที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน 
derivatives ดังกลาวตองเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
 

              6.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
                   บริษัทจัดการ ตองจัดใหมีขอตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 
       6.1  ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ให บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดทายของแตละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของบริษัทจัดการใหคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมภายในวันทําการ
ถัดไป 
       6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอราคาของ derivatives อยางมีนัยสําคัญ ใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงคํานวณและ
แจงมูลคายุติธรรมของ derivatives ให บริษัทจัดการทราบทันที 
       6.3  คูสัญญาอีกฝายหน่ึงยินยอมใหมีการลางฐานะ derivatives เม่ือ บริษัทจัดการรองขอได 
 

              7.  หลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับการเขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives 
                   บริษัทจัดการ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
       7.1  เขาเปนคูสัญญาใน credit derivatives ไดเฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียงเทานั้น 
       7.2  เขาเปนคูสัญญาไดเฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอยางหนึ่งอยางใด 
ดังนี้ 
                           7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแก ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซื้อประกันความเส่ียงดานเครดิตท่ีเก่ียวของกับ
ความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผูกพันตาม obligation นั้น โดยคูสัญญาที่อยูในฐานะผูขายประกันความเส่ียงมีภาระ
ผูกพันที่จะตองชําระเงินตามขอตกลงซ้ือประกันความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลใหขอตกลงซ้ือประกันความเส่ียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที่ไมเกิด credit event ขอตกลงจะส้ินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไมวา obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงกําหนดใหผูขายประกันความเส่ียงมีหนาที่ชําระหน้ีเม่ือเกิด 
credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเปนรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึ้นกับ obligation 
รายการใดรายการหน่ึงในกลุม obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในสวนของสินทรัพยรายนั้น แตขอตกลงจะครบกําหนดเม่ือเกิด 
credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุม (Proportionate Credit Default Swap) 
                          7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแก การตกลงในฐานะผูซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพยอางอิงที่เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่จะไดรับจากสินทรัพยอางอิง โดยผูขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะจายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรือ
อัตราลอยตัวที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และสวนที่ลดลง (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิง เพื่อแลกกับการที่ 
ผูซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและสวนที่เพิ่มขึ้น (ถามี) ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยอางอิงใหกับผูขายประกันความเส่ียง 
จนกวาจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเกิด credit event) 
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                    7.3  ตองใชสัญญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานยอมรับ ซึ่งมีขอตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 
                         7.3.1 มีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย และไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมาย
อื่น 
                           7.3.2 ไมมีขอกําหนดที่ทําใหสิทธิที่กําหนดไวในตราสารแหงหนี้หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่ credit derivatives นั้น
อางอิงเส่ือมเสียไป 
                           7.3.3 ไมมีขอกําหนดใหกองทุนตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญา 
 
3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :  
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังตอไปนี้ ในกรณีที่
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแกไขเปล่ียนแปลง
อัตราสวนการลงทุน บริษทัจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศท่ีแกไขดวย 
 

บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวย CIS เพียงกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉล่ียในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 
 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํากัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ   

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป ไมจํากัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade แตตํ่ากวา 2 
อันดับแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS  ไมจํากัดอัตราสวน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก  

(ไมรวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ
ดําเนินงานของกองทุน) 

ไมเกิน 20% (หรือไมเกิน 10% เม่ือเปนการลงทุนใน
ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ 

โดยเลือกใช credit rating แบบ national scale) 
5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 

5.1  เปนตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ที่ผูออกจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 
5.2  เสนอขายในประเทศไทย                   
5.3  เปนตราสารที่อยูในระบบ organized market หรือเทียบเทา 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1)  20% หรือ 
(2) น้ําหนักของตราสารที่ลงทุนในbenchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

6 ทรัพยสินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวาง
ดําเนินการแกไขเหตุที่อาจทําใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ) 
6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดต้ังขึ้นไมวาตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซ้ือขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพยสําหรับผูลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออก
ตราสารอยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุที่อาจทําใหมีการเพิกถอนการเปน
หลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ) 
6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้  
       6.4.1  เปนตราสารหน้ี หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  
       6.4.2  เปนตราสารที่ผูออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั้นในตางประเทศ หรือผูออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
(แตไมรวมสาขาของธนาคารพาณิชย ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยในประเทศไทย) 
       6.4.3  เปนตราสารที่อยูในระบบของ organized  market หรือ
เทียบเทา 
6.5  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) 
6.6  หนวย infra หรือหนวย property ดังนี้ 
       6.6.1  หนวย infra หรือหนวย property ที่จดทะเบียนซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไมรวมถึงหนวยดังกลาวที่อยู
ระหวางดําเนินการแกไขเหตุที่อาจทําใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออก
จากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ) 
       6.6.2  หนวย infra หรือหนวย property ที่อยูในระหวาง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.6.1  
6.7  reverse repo 
6.8  OTC derivatives 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) 15% (หรือไมเกิน 10% เม่ือเปนการลงทุนใน
ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ 
โดยเลือกใช credit rating แบบ national scale) หรือ 
(2) น้ําหนักของทรัพยสินใน benchmark + 5% 
 

7 ทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) ไมเกิน 5% 
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หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับ single entity limit ของคูสัญญา 
 
สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามกลุมกิจการ (group limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทที่อยูในกลุมกิจการเดียวกัน

หรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลาว  
ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุน ใน benchmark + 10% 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ group limit ของคูสัญญา 
 
สวนที่ 3 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใชเงินที่นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผูออก 
ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
1.2  ธนาคารพาณิชย 
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
(ไมรวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงาน
ของกองทุน และทรัพยสินที่กองทุนไดรับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูสัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 45% เฉล่ียในรอบ
ปบัญชี  (หรือในรอบอายุกองทุนสําหรับ
กองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ป)  

- อัตราขางตนไมใชกับกองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสัญญาคงเหลือ < 6 เดือน  ทั้งนี้
เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการหรืออายุทั้ง
สัญญา > 1 ป  
 

2 ทรัพยสินดังนี้ 
2.1  ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีเงื่อนไขหามเปล่ียนมือแตกองทุนได
ดําเนินการใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือมีเงื่อนไขใหกองทุนสามารถขายคืนผูออกตราสารได 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้ 

ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 25% 
 
 

3 reverse repo  ไมเกิน 25% 
4 securities lending   ไมเกิน 25% 
5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1  ตราสารที่ไมไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ หรือเปนตราสารที่อยู
ระหวางแกไขเหตุที่อาจทําใหมีการเพิกถอนตราสารดังกลาวออกจากการซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 
5.2  ตราสารหน้ี หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ที่ไมไดอยูในระบบของ organized market 
หรือเทียบเทา แตไมรวม ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใชเงิน 

ทุกประเภทรวมกันไมเกิน 15% 
 

 



 

 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
กองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด (KT-GMO) 

32 

 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 
6 derivatives ดังนี้ 

6.1  hedging limit : การเขาทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง 
ไมเกินมูลคาความเส่ียงที่มีอยู 

 
 
สวนที่ 4 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)  
 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  
1 หุนของบริษัทรายใดรายหนึ่ง กรณีที่เปนการลงทุนของกองทุนรวม (ที่มิใชกองทุนรวมวายุภักษ) 

ทุกกองทุนรวมกันภายใตการจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันตองมีจํานวน
หุนของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม
นับรวมการถือหุนของกองทุนวายุภักษ) 

2 ตราสารหน้ี และตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ของผูออก
รายใดรายหนึ่ง (ไมรวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐตางประเทศ) 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหนี้สินรวม (total liability) ของผูออกรายนั้น (ตามที่
เปดเผยไวในงบการเงินลาสุด) 
 

หมายเหตุ: มูลคาหนี้สินรวม (total liability) ไมใหนับรวมรายการเจาหนี้การคา 
รายไดรับลวงหนา คาใชจายคางจาย และหนี้สินของเจาหนี้ที่มีความเก่ียวของกับ
บริษัท เชน เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน เปนตน 

3 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือ 
กองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น  เวนแตไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
โดยตองเปนหนวย CIS ของกองทุนที่จัดต้ังขึ้นใหมที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอ
ขายตอผูลงทุนในวงกวาง  

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหนวยนั้น 
5 
 

หนวย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออก
หนวยนั้น 

 
สวนที่ 5 : การดําเนินการเม่ือทรัพยสินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน 
1.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด แตตอมาทรัพยสินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปล่ียนแปลงไปจนเปนเหตุใหขาด
คุณสมบัติในการเปนทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนไดอีกตอไป บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนและวนัที่ทรัพยสินขาดคุณสมบัติ และจัดสง
รายงานตอสํานักงาน รวมทั้งจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว
ที่บริษัทจัดการ 
 (2)  จําหนายทรัพยสินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ แตตองไมเกินกวา90 วัน
นับแตวันที่ทรัพยสินนั้นขาดคุณสมบัติ เวนแตเปนกรณีตามขอ 4 ในสวนน้ี 
 (3)  เม่ือบริษัทจัดการสามารถจําหนายทรัพยสินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพยสินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปล่ียนแปลงไปจน
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดแลว บริษัทจัดการตองจัดทํารายงานขอมูลเก่ียวกับช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว 
รวมถึงวันที่ไดจําหนายทรัพยสินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพยสินมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ แลวแตกรณี และใหจัดสงรายงานตอสํานักงาน 
รวมทั้งจัดสงใหผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกลาว 
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2. ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด แตตอมาการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการ
ลงทุนเปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน โดยมิไดเกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการลงทุน และวันที่การลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวน
การลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงาน รวมทั้งจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันทําการสุดทายของระยะเวลา 5 
วันทําการดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวที่บริษัทจัดการ 
 (2)  ไมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินที่เกินอัตราสวนการลงทุนจนกวาจะสามารถแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด 
 (3)  แกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ แตตองไม
เกินระยะเวลาดังนี้  เวนแตเปนกรณีตามขอ 4 ในสวนนี้ 
  (ก)  30 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน 
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ตามสวนที่ 3 ในขอ 1  
  (ข)  90 วันนับแตวันสุดทายของระยะเวลา 5 วันทําการดังกลาว สําหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
 (4)  เม่ือบริษัทจัดการสามารถแกไขจนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดแลว บริษัทจัดการตองจัดทํารายงานขอมูล
เก่ียวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว รวมถึงวันที่สามารถแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน แลวแตกรณี และ
จัดสงรายงานตอสํานักงาน รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันที่มีการแกไขจนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน
นั้น 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุนของบริษัทใดโดยไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แลว บริษัทจัดการตองดําเนินการดังนี้ดวย 
         (ก)  งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุน  เวนแตกรณีจําเปนและสมควรโดยไดรับการ
ผอนผันจากสํานักงาน 
         (ข)  ลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพยสินเปน
หุนของบริษทัจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาวเปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้นจนถึงหรือขามจุดที่ตอง
ทําคําเสนอซ้ือ   

3.   ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดแตตอมามีกรณีดังตอไปนี้ จนเปนเหตุใหไมเปนไปตามอัตราสวน
การลงทุน ใหบริษัทจัดการปฏิบัติใหเปนไปตามขอ 2 ในสวนน้ี โดยอนุโลม  
 (1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือไดสิทธิจากการเปนผูถือหลักทรัพยตามสัดสวนที่มีอยูเดิมนั้น 
 (2)  กรณีที่กองทุนไดรับทรัพยสินมาจากการบริจาค  
 
4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นใดทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการแกไขเพื่อใหการลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในขอ 1(2) หรือขอ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นวาการดําเนินการดังกลาวจะไมเปนประโยชนตอผูลงทุน บริษัทจัดการ
สามารถใชดุลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ และตองสงรายงานเก่ียวกับการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกลาวตอสํานักงาน ผูถือหนวยลงทุนและผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม กอนครบระยะเวลาท่ี
ตองแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว  ทั้งนี้ ในการจัดสงรายงานดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธีการเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการแทนได  
 

สวนที่ 6 : การดําเนินการเม่ือการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
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  (1)  จัดทํารายงานเก่ียวกับการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน  พรอมทั้งเหตุผลที่ทําใหมีการลงทุนไมเปนไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงาน รวมทั้งจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันที่ไมเปนไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวที่บริษัทจัดการ 
  (2)  ดําเนินการแกไขใหสัดสวนการลงทุนของกองทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 2 ในสวนนี้  
 
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการ
แกไขสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไป
ตามนโยบายการลงทุน  เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว 

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการตองจัดใหมีวิธีการในการใหสิทธิแกผูถือหนวยลงทุนเดิมในการ
ที่จะออกจากกองทุนรวมกอนที่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบังคับ โดยวิธีการดังกลาวตองมีระยะเวลาเพียงพอและ
เปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน  รวมทั้งเม่ือไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการตองงดเก็บ
คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายจนกวาการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลใชบังคับ และในกรณีที่ครบ
กําหนด 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน แตการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมมีผลใชบังคับ 
บริษัทจัดการตองไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม   
 

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) : 
4.1. การแบงชนิดหนวยลงทุน : มี 
 

4.2. ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน :  
- คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บผูถือหนวย 
- ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
- สิทธิที่จะไดรับเงินปนผล 
 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) :  
กองทุนรวมมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนเปน 4 ชนิด ไดแก 
ชนิดจายเงินปนผล (ชื่อยอ : KT-GMO-D) (ปจจุบันยังไมเปดใหบริการ แตจะเปดใหบริการในอนาคต) : 
- เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล 
- เหมาะสําหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หาก
ปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด 
 

ชนิดสะสมมูลคา (ชื่อยอ : KT- GMO-A)   
เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)  
 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อยอ : KT- GMO-R) (ปจจุบันยังไมเปดใหบริการ แตจะเปดใหบริการในอนาคต) : 
เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
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ชนิดผูลงทุนสถาบัน (ชื่อยอ : KT- GMO-I) (ปจจุบันยังไมเปดใหบริการ แตจะเปดใหบริการในอนาคต)  : 
เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสมํ่าเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทาง
ภาษี หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด 
 

ทั้งนี้ ผูลงทุนบุคคลธรรมดา และผูลงทุนสถาบันสามารถลงทุนไดในหนวยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือเปดบริการหนวยลงทุนชนิดที่ยังไมเปดใหบริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดการใหบริการดังกลาวลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วันกอนวันเปล่ียนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใชในการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th 
 

5. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : 
5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกในราคาหนวยลงทุนที่เสนอขายหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการขาย
หนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ หากยอดรวมการส่ังซื้อหนวยลงทุนมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการหรือตามจํานวน
วงเงินที่ไดรับการจัดสรรใหลงทุนในตางประเทศกอนส้ินระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการจะปดเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมกอนได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา     
 

5.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการส่ังซื้อหนวยลงทุน  
ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ “กองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟนด” สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหนวยลงทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และสามารถทําการส่ังซ้ือหนวยลงทุนไดที่บริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ทุกวันทําการ ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น.  
 

ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวย
ลงทุน และเอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ท้ังนี้ ผูลงทุนตองเปนบุคคลธรรมดา 
 

ผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  และแบบคํา
ขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไวที่บริษัทจัดการ และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจาก
ผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

ในกรณีที่มียอดส่ังซ้ือหนวยลงทุนซึ่งเม่ือแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลวอาจมีผลทําใหเกินวงเงินที่บริษัทจัดการไดรับอนุมัติให
สามารถนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการเสนอ
ขายหนวยลงทุนคร้ังแรกได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูลงทุนหรือผูซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
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5.2.2 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน 
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองส่ังซ้ือเปนจํานวนเงินไมนอยกวามูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย
หนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน 
“ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน” (เฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดที่จัดต้ังและจัดการโดยบริษัท
จัดการเปนคร้ังแรก) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 15.30 น.     
 
5.2.2.2 การส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนและ
สมัครใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคํา
ส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็ปไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข และขั้นตอน
วิธีการขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
5.2.2.3 การส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเนต็ (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผาน
บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่
ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 
5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  
 

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

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน 
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ภายในระยะเวลา
เสนอขายคร้ังแรก โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใน
เขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รับการส่ังซื้อภายในวันเดียวกับวันที่ส่ังซื้อเทานั้น หรือบัญชีจอง
ซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอไป  
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ทั้งนี้ สําหรับการซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟตของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเทานั้น  
 

ผูถือหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟตจะตองลงวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม “บัญชีจองซื้อ

หนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซ้ือที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคาร
พาณิชยอื่นๆ โดยบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการ
จะนําเงินที่ไดรับจากการสั่งซ้ือหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัท
จัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารพาณิชย
อื่นๆ โดยเปนไปตามที่บริษัทจัดการกําหนด 
 

ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองย่ืนชําระใหเสร็จส้ินกอนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย
ภายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายที่เปดเสนอขายหนวยลงทุน โดยในวันทําการสุดทายของการเปดเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทานั้น 
 

ในการชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการ เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได และผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน
และขอคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 
 

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
ไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดเรียกเก็บเงินตาม
คําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว 
 

ในกรณีที่การชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตนั้นคืนใหกับผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
 

5.2.4.2 อินเทอรเน็ต (Internet) 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
กอนเปดใหบริการ  
 

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ   
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผานบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัท
จดัการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  
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5.2.5. การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามที่ส่ังซื้อและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ยกเวนใน
กรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ โดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุนและไดชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่เสนอขายคร้ังแรกกอน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดยบริษัท
จัดการจะดําเนินการปดประกาศแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

ในกรณีที่มีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวนจํานวน
หนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรไดใหแกผูส่ังซ้ือ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็
ได โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 

 

ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรก 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอ
ชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจาํเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา 
 
5.2.6. การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือ
หนวยลงทุนสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรแตบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมมีดอกเบ้ีย เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน ตามที่ระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน 
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
 

5.2.7 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเน่ืองจากหลังส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกแลวปรากฏวาโครงการไมสามารถขาย
หนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะยุติโครงการ เนื่องจากขายหนวยลงทุนใหแกผู
ลงทุนไดถึง 35 ราย แตมีมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดทั้งหมดตํ่ากวา 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน
ทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือ
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามที่อยูที่ระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวัน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและ
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอย
ละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน 
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(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะยกเลิกการจัดต้ังกองทุนรวมที่อยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัท
จัดการอาจยุติการขายหนวยลงทุนได 
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานทราบถึงการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหน่ึงภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการขาย
หนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมส้ินสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแก
ผูซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซ้ือหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันที่การอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมส้ินสุดลงตามวรรคสอง และ
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเอง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่
ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจนครบถวน 
 

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

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก ตามวันและเวลาที่กําหนดในขอ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหนวย
ลงทุน”   
 

โดยบริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หากกรณีวันดังกลาว
ตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการซ้ือขายถัดไป 
 

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

6.2.2. วิธีการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวย
ลงทุน และเอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชี
ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 
และแบบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไว ณ บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) เพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและ
แกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

6.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
6.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  
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6.2.3.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ  
(3) ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ทั้งนี้ เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

6.2.4. วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน  
6.2.4.1. วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผาน บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
• ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) โดยกรอกใบคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุนใหครบถวน พรอมทั้งจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด  
• ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองสงใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) พรอมทั้งชําระคา
ส่ังซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวน  
 

6.2.4.2. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการดังตอไปนี้ เม่ือผูถือหนวย
ลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ-ขายคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแลว สามารถ
ส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการที่กําหนดในหนาจอของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบขั้นตอนการส่ังซื้อหนวย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนกอนเวลา 15.30 น.ของวันทําการซ้ือขายใดเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การซื้อขายนั้น และการส่ังซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการซ้ือขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายถัดไป ท้ังนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก 
 

ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกลาวได หากผูส่ังซื้อและเคร่ือง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
 

ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซ้ือหนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับชําระ
คาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมที่เก่ียวกับของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละครั้ง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไมทํารายการซื้อหนวย
ลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในคร้ังนั้น  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน เม่ือนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหเรียบรอย
แลวเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนไดบันทึก
ขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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6.2.4.3. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการ
ดังตอไปนี้ เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซ้ือขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจาก
ธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวเพื่อใชบริการธนาคารทางโทรศัพทได โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํา
รายการท่ีไดรับฟงจากระบบซ้ือหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทจนครบขั้นตอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนกอนเวลา 15.30 น. ของวันทํา
การซ้ือขายใด เปนการทํารายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายนั้น และการส่ังซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทํา
การซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายถัดไป ทั้งนี้ 
ใหใชเวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพทของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก 
 

ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทดังกลาวได หากผูส่ังซื้อและระบบบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
 

ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซ้ือหนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับชําระ
คาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมเก่ียวของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไมทํารายการซื้อหนวยลงทุน
ตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนในคร้ังนั้น  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเม่ือนายทะเบียนไดทํารายการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได
บันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

6.2.4.4. การส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต  
 

โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการดังนี้  
1. กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ตามความเปนจริงใหครบถวนและ
ถูกตองและย่ืนใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) 
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในงวดใดมีไมเพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถามี) 
ระบบจะไมหักเงินฝากยอนหลังสําหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไมเพียงพอที่หักชําระคาซ้ือหนวยลงทุนซึ่งรวมคาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับ
การซื้อหนวยลงทุนนั้น  
3. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการแกไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองยกเลิกการใชบริการ
เดิม กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ฉบับใหมย่ืนใหแกบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
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4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอก “ใบคําขอยกเลิกหนังสือ
ยินยอมใหบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี) 
 

6.2.4.5. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัท
จัดการกอนเปดใหบริการ 
 

6.2.4.6. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพท (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทางโทรศัพทเคล่ือนที่ 
หรือการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติด
ประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

6.2.4.7. การส่ังซื้อผานไปรษณีย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด  
 

6.2.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
6.2.5.1. บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
ผูส่ังซื้ออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเปนเช็ค ดราฟต ผู
ส่ังซ้ือตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระที่บริษัทจัดการ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อ
ที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมีดอกเบ้ียรับหรือ
ผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนที่
เปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยเปนไปตามที่บริษัทจัดการกําหนด 
 

ทั้งนี้ สําหรับการซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด หรือชําระ
เปนเช็ค ดราฟต ของธนาคารกรุงไทยสาขาน้ันเทานั้น  
 

ในกรณีที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต ดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่ส่ังซื้อไมวาดวยเหตุใด บริษัทจัดการจะ
ถือวาผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ 
ส้ินวันทําการซ้ือขายที่เรียกเก็บเงินได  
 

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
ไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ไดรับเงินคาซ้ือหนวย
ลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการ
เปนกรณีพิเศษ   
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6.2.5.2. เคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากบัญชี
เงินฝากตามท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวเม่ือขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซ้ือหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชี
เงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว 
เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดย
บริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 
6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินคาซ้ือ
หนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวเม่ือขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนนี้
เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อ
หนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  
 
6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ  
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต ตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวย
ลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด” โดยบัญชี
จองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ 
เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขาย
หนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  
 
6.2.5.5 อินเทอรเน็ต (Internet)  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
กอนเปดใหบริการ  
 

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทางโทรศัพทเคล่ือนที่ 
หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  
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6.2.5.7. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานไปรษณีย  
ผูถือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) กอนเปด
ใหบริการ  
 

6.2.6 การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับชําระหารดวยราคาเสนอขายหนวยลงทุน ณ ส้ินวันที่
จํานวนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนจํานวนน้ันปรากฏในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรรจะคํานวณ
ตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนงแตใชทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนให
ตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น กอนคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธีอื่นๆ สําหรับ
คําส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน”  
 

ในกรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ทั้งนี้ จะใหสิทธิแกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวย
วิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น
กอนคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธีอื่น ในกรณีที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแต
ละรายส่ังซ้ือเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไม
จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอ
ชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 

6.2.7 การคืนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการส่ังซื้อกอนไดกอน และหากมีการส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกัน 
และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อพรอมกัน
นั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละรายส่ังซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และบริษัทจัดการจะคืนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนที่
ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนระบุไวในใบ
คําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันที่ส่ังซื้อหนวยลงทุน  
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6.2.8 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดต้ังโดยบริษัทจัดการเพื่อส่ังซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  
 
การส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทนุครบถวนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว เพื่อให
บริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน และผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปนี้  
ก) คําส่ังซื้อที่จะมีผลใหผูลงทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
ข) คําส่ังซ้ือหนวยลงทุนของผูลงทุน ที่จะมีผลใหบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุน เวนแตในกรณีที่เปนบุคคลหรือนิติบุคลที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ค) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวย
ลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว  
 
6.2.9 วันและเวลาทําการขายหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขายคร้ังแรก 
หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการซ้ือขายถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ – 15.30 น. โดย
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการ
ชําระหรือรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 
วันทําการซ้ือขาย หมายถึง วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปนวัน
ทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน
ตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม  
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เงื่อนไขอื่นๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน ดังนี้  
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือ
กําหนดใหสงคําส่ังซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนลวงหนา หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอการสงคําส่ังซื้อหรือ
ขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซ้ือขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหาหลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบาย
การลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะที่ไม
สามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ 
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก  
(2) ในกรณีที่วันทําการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจ
เปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียน
หนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการซ้ือขายถัดไป  
 
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
- บริษทัจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : - 
 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
- แบบดุลยพินิจของผูลงทุน 
- แบบอัตโนมัติ 
 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  
7.4.1 กรณีแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 
ชนิดจายเงินปนผล : มี 
ชนิดสะสมมูลคา : มี 
ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : มี 
ชนิดผูลงทุนสถาบัน : มี 
 
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ระบุไวใน
ขอ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการรับซ้ือคืน ซึ่งคํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลา
ในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่
มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหนวยลงทุนได ดังนี้  
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7.4.1.1 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหนวยลงทุนได ดังนี้  
(1) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ตามรายละเอียดวัน
ทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ระบุไวในขอ 7.5 ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน โดยกรอกใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดให
ครบถวนและย่ืนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ต้ังแตเวลาเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.  
 

บริษัทถือวาคําส่ังขายคืนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังขายคืนสําหรับวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป  
 

ทั้งนี้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุน
เปนมูลคาต้ังแต 10 ลานบาทขึ้นไป  
 

(2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) 
และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  
 

(3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  
 

(4) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ
บริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  
 

(5) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง
โทรศัพทเคล่ือนที่ หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ 
ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

(6) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานไปรษณีย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด  
 

7.4.1.2 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ไดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจาก
ผูถือหนวยลงทุนและไดทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว  
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ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปน
กรณีที่บริษัทจัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ  
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมี
ผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือ
เกิดเหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังขายคืนได  
 

7.4.1.3 การจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน  
การจัดสรรการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “ส่ังขายคืนกอนไดกอน” ในกรณีที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุนพรอมกันและมีเงินสด
ไมเพียงพอตอการจัดสรรใหทุกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะน้ันใหผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน
พรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนแตละรายส่ังขายคืนมาน้ัน  
 
 

ยกเวนในกรณีตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายหรือไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซ้ือคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืน
หนวยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
  

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนเปนจํานวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่ส่ังขายคืนโดย คูณจํานวนหนวยลงทุนดวยราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนนั้น  
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนดวย ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่
คํานวณได ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนที่คํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยม
ตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนมีจํานวนหนวยลงทุน
ตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน  
 

ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตามทะเบียนผู
ถือหนวยลงทุนมีมูลคาตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดนั้นดวยวิธีการเดียวกับหนวยลงทุนที่
ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนและทําใหเกิดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงมูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันเพื่อใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี) ติดประกาศใหผูลงทุนทราบ  
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บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนตามการส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่สมบูรณ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขางตนเทาที่บริษัท
จัดการสามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน  
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 
  

7.4.2 กรณีแบบอัตโนมัติ 
ชนิดจายเงินปนผล : ไมมี 
ชนิดสะสมมูลคา : ไมมี 
ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : มี 
ชนิดผูลงทุนสถาบัน : ไมมี 
 

หลักเกณฑการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติไมเกินปละ 4 คร้ัง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานส้ินสุดตามชวงเวลาท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติแลวแตกรณี 
2. การพิจารณาจายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษทัจัดการ 
 

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ไมเกินปละ 4 
คร้ัง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาที่ Website ของบริษัทจัดการกอนวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที่วันที่กําหนดในการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติเปนวันหยุดทําการซ้ือขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายถัดไป 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายไดจากการลงทุนสุทธิบวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น 
(ถามี) โดยการรับซื้อคืนหนวยลงทนุอัตโนมัติดังกลาวจะไมเกินจํานวนเงินสดที่มีอยู ณ ขณะนั้น 
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยูตามหลักฐานที่
ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุน
รวมตลาดเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจง
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงส่ังขายคืนหนวยลงทุน 
และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณไดเม่ือส้ินวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปน
เกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เวนแตกรณีตามขอ 11 
(3) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการดําเนินการขายคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไมจําเปนตองแจงใหทราบหรือขอความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนอีกแตอยางใด และผูถือหนวย
ลงทุนจะไมโตแยงหรือยับย้ังการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทําใหจํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายลดลง 
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(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชําระการจายเงินปนผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี้ยหรือเงินตนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่กองทุน
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืน
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ พรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดย
พลัน 
 

7.4.3 การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระ
เงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน เวนแตเปน
กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปล่ียนหนวยลงทุนไปยังกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนภายหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนของส้ินวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
เวนแตในกรณีตามขอ 10 
 

ในการชําระคืนคาขายหนวยลงทุนโดยการโอนหรือนําเขาบัญชีเงินฝากน้ี ถาหากบริษัทจัดการไมสามารถโอนหรือนําเงินเขาบัญชีตามที่ผู
ถือหนวยลงทุนไดแจงไวไมวาดวยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกเช็คขีดครอมคาขายคืนหนวยลงทุนส่ังจายผูถือ
หนวยลงทุนและจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  
 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  เปนไปตามรายละเอียดในขอ 7.6 
 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  
- กรณีแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขายคร้ัง
แรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการซ้ือขายถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการส่ังขายคืนหนวยลงทุนได
ที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการ
ชําระหรือรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

วันทําการซ้ือขาย หมายถึง วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปนวัน
ทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน
ตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม  
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- กรณีแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ไมเกินปละ 4 คร้ัง ใน
อัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาท่ี
เว็บไซตของบริษัทจัดการกอนวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีที่วันที่กําหนดในการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัติเปนวันหยุดทําการซ้ือขาย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายถัดไป โดยบริษัทจัดการ
จะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยูตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยัง
กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน และราคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดท่ีบริษัท
จัดการเปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดย
พลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจาก
วันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืนหรือสับเปล่ียน
หนวยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได โดยเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย กองทุนรวมตลาดเงิน
อื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไมคิดคาธรรมเนียมใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางเปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายหลังไดโดย
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  

 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :-  
 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 

เงื่อนไขอื่นๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน ดังนี้  
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนหาก
เห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอการสงคําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมี
ผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหา
หลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรือ
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะที่ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรือเปน
ธรรม เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก  
(2) ในกรณีที่วันทําการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมคํีาส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจ
เปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียน
หนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการซ้ือขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
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8. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
8.1. ชองทางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 

8.2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  
การสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะดําเนินการนําเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนตนทางซ่ึงไดหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระคาซ้ือหนวย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการ รวมถึงการสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางชนิดของหนวยลงทุน
ภายในกองเดียวกันดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปล่ียนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน หรือ ตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําส่ัง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการและแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน  
 

บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปด
ใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหเทานั้น  
 

8.2.1 วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
8.2.1.1 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้  
1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) 
ภายในวันและเวลาท่ีระบุในขอ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
2) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน โดย
ระบุชื่อกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทางที่ตองการสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมทั้งจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวยลงทุนที่จะออกจาก
กองทุนตนทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด และย่ืนคําส่ังตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการสับเปล่ียนใหแกผูถือหนวยลงทุนไว
เปนหลักฐาน  
3) ในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนกองทุนนี้ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของ
การส่ังขายคืนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ  
4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  
5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนมี
ไมเพียงพอที่จะนําไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าที่ระบไุวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไมนําเงินไป
ซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไว แตะจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนไดระบุไวในคําขอ
เปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 
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6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจํานวนเงินที่ไดไมเพียงพอที่ จะนําไป
ซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมนําเงินดังกลาวมาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ตามท่ีระบุไวในคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากอยูใน
ระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 11 “การไมขายไมรับซ้ือคืนไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง” 12. “การหยุดขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวเปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของวันแรกที่จะเปดทาํการ
สับเปล่ียนคร้ังตอไป 
8) เม่ือผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนไมได หากรายการดังกลาวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสร็จส้ินสมบรูณแลว ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใตวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมตองแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 
8.2.1.2 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ
บริษัทจัดการกอนเปดใหบริการ  
 
8.2.1.3 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทนุทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ 
ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 
8.2.2 ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปนี้เปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน ดังนี้  
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื้อคืนกรณีเปนกองทุนตนทาง จะใชราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนไดทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลว หักดวยคาธรรมเนียมและคาใชจายในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี)  
 
8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหนวยลงทุนกรณีเปนกองทุนปลายทาง จะใชราคาขายหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายที่บริษัทจัดการ
กําหนดขึ้นเปนการท่ัวไป ทั้งนี้ วันทําการซ้ือขายดังกลาวจะตองไมเกินวันทําการท่ีกองทุนไดรับเงินจากกองทุนตนทาง โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  
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8.2.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
- กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามดุลยพินิจของผูลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขาย
คร้ังแรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการซ้ือขายถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได
ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ – 
15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการ
ชําระหรือรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษทัจัดการ 
 

วันทําการซ้ือขาย หมายถึง วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปนวัน
ทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน
ตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม  
 

- กรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทําการสับเปล่ียน
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (กองทุน
ปลายทาง) ตามท่ีระบุไวในขอ 7 “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง
เปนกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนหลังไดโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ 
 

เงื่อนไขอื่นๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน ดังนี้  
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือ
กําหนดใหสงคําส่ังซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนลวงหนา หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอการสงคําส่ังซื้อหรือ
ขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซ้ือขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหาหลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบาย
การลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะที่ไม
สามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ 
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก  
 

(2) ในกรณีที่วันทําการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจ
เปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียน
หนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการซ้ือขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
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9. การชําระคารับซื้อคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรพัยสินอ่ืนแทนเงิน :  
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน 
บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 
โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบติัไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตอง
แจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  
 

10. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  
10.1 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน ที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดไดในกรณี ดังตอไปนี้  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบ
ของผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว
ไมถูกตองตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 

10.2 การเล่ือนการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 10.1 (1) หรือ (2) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  
(1) เล่ือนกําหนดการชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการ
ผอนผันจากสํานักงาน  
(2) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผย
ตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเร่ืองดังกลาวดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
(3) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 10.1 (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 10.1 (2) ตอสํานักงานโดย
พลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได  
(4) ในระหวางการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน หากมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูรวมคาหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําส่ัง
ขายคืนกอนหลัง  
 

11. การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง :  
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่
ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของ
ผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  
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(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
ทั้งนี้ การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงาน  
 

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวม
อยางมีนัยสําคัญ  
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  
 

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังตอไปนี้  
1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปน
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  
2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  
3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ  
 

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

2. เม่ือปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) หรือ (4) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้  
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) หรือ (3) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปให
ทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย  
(2) รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนตามขอ 1.(1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังตอไปนี้ กอนการเปดรับคําส่ัง
ซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
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(ก) รายงานการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทํา
การสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขาย รับซ้ือคืน หรือ
สับเปล่ียนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่
ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได  
 

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตาง
จากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง และ
ผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ัง
ซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุน
ทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
 

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทําการ
ติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนออกไปได  
 

13. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไมจัดสรรหนวยลงทุนในกรณีที่จะทําใหการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกิน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน เวนแตบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับการยกเวนหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนกําหนด 
 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฎิเสธการโอนหนวยลงทุนไมวาทอดใดๆ ไปใหผูถือหนวยลงทุนอื่นที่ ไมใช “ผูลงทุนที่มิใชรายยอย” และ/
หรือ “ผูมีเงินลงทุนสูง” เวนแตเปนการโอนทางมรดก ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน 
 

14. การจายเงนิปนผล :  
14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : จาย  
 

14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  
ชนิดจายเงินปนผล : จาย 
ชนิดสะสมมูลคา : ไมจาย 
ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : ไมจาย 
ชนิดผูลงทุนสถาบัน : จาย 
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หลักเกณฑการจายเงินปนผล : 
- กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 4 คร้ัง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานส้ินสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลแลวแต
กรณี ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลใดๆ จะตองไมทําใหเกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุน
เพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะที่จายเงินปนผลนั้น 
 

- การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด และตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เก่ียวของกับการจายเงินปนผลของกองทุนในอนาคต 
 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : - 
ในกรณีที่มีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลโดยปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(1) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ณ วันปด
สมุดทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 
(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผลและอัตราเงินปนผล โดยปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผอนผันหรือส่ังใหปฏิบัติเปนอยาง
อื่น 
(ข) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของตัวแทน
ขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
(ค) สงหนังสือแจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุน
ชนิดไมระบุชื่อผูถือเม่ือไดรับการรองขอ 
(3) นายทะเบียนจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไว
ในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด หรือจายเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุน
เปดทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการจายเงินปนผลภายใน 30 วันนับต้ังแตวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน 
(4) ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมิน 
ซึ่งตองนําไปคํานวณภาษี เงินปนผลที่จายนี้ยอมทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจํานวนเงินปนผลบริษัทจัดการอาจ
จายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงระยะเวลาท่ีตางกันก็ได โดยปฏิบัติเพิ่มเติมตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

บริษทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่ตางกันได 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กอนดําเนินการจายเงินปนผลในแตละคร้ัง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน 
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ขอจํากัดในการจายเงินปนผล 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน เวนแตเปนกรณีที่ไดรับ
ยกเวน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่
ของบริษัทจัดการ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่ไมอาจจายเปนเงินปนผลออกจากบัญชีและทรัพยสินของกองทุนรวมและไมนํา
เงินดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม และจะสงเงินดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน 
 

15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
 

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน
ทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและ
คาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได 
 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ชนิดจายเงินปนผล : คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีสามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.00 ตอ
ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และ
คาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ 
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอ
มติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม ผู
ลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายที่เรียกเก็บจริงไดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับ
กองทุน ณ วันส้ินปบัญชีที่ผานมา  
 

ชนิดสะสมมูลคา : คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีสามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.00 ตอป 
ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และ
คาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ 
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอ
มติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม ผู
ลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายที่เรียกเก็บจริงไดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับ
กองทุน ณ วันส้ินปบัญชีที่ผานมา 
 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกิน
รอยละ 5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแล
ผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน 
ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่
เกิดจากการขอมติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง 
อยางไรก็ตาม ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายที่เรียกเก็บจริงไดในหนังสือช้ีชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียด
ขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชีที่ผานมา 
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ชนิดผูลงทุนสถาบัน : คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.00 ตอ
ป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และ
คาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ 
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอ
มติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม ผู
ลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายที่เรียกเก็บจริงไดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับ
กองทุน ณ วันส้ินปบัญชีที่ผานมา 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ชนิดจายเงินปนผล : ในอัตราไมเกินรอยละ 2.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 

ชนิดสะสมมูลคา : ในอัตราไมเกินรอยละ 2.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ 
 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : ในอัตราไมเกินรอยละ 2.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแต
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ 
 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : ในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ 
 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ชนิดจายเงินปนผล : 
• ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ  
• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนนี้ยังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศที่คิดไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคาทรัพยสิน
เฉพาะท่ีลงทุนในตางประเทศ  
 

ชนิดสะสมมูลคา : 

• ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ  
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• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนนี้ยังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศที่คิดไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคาทรัพยสิน
เฉพาะท่ีลงทุนในตางประเทศ  
 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 

• ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนนี้ยังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศที่คิดไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคาทรัพยสิน
เฉพาะท่ีลงทุนในตางประเทศ  
 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : 
• ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ  
• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนนี้ยังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศที่คิดไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคาทรัพยสิน
เฉพาะท่ีลงทุนในตางประเทศ  
 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ชนิดจายเงินปนผล : ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 

ชนิดสะสมมูลคา : ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแต
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณใน
ลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน : ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการ
จัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 

15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : - 
 

15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : - 
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15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายคร้ังแรกจะจายตามจํานวนท่ีจายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
เฉล่ียเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกิน 1,000,000 บาท  
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน คาจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

 

(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอยตัด
จายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก 
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศ
ของสมาคม  
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน บัตร
กองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารท่ีเก่ียวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว
รายงานตาง ๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เก่ียวกับการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน รายงานประจําป และเอกสารเผยแพรถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  
(ช) คาธรรมเนียมการใชดัชนีอางอิง ตามที่จายจริง และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อ
นํามาใชในการคํานวณตัวแปรตางๆ ที่เก่ียวของกับกองทุน ตามที่จายจริง  
(ซ) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
(ฌ) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ญ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน  
(ฎ) คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมอื่น
ใดที่เก่ียวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ 
คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว  
(ฏ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
(ฐ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการส่ือสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณีย  
(ฑ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฒ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหน้ีใด ของกองทุนรวม  
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(ณ) คาธรรมเนียมตอรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบ-สงมอบหลักทรัพยในการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee)  
(ด) คาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับการติดตอประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวของในตางประเทศ (ถามี) เก่ียวกับการดําเนินงานตางๆ ของ
กองทุน เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาเดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเล้ียง คาประกันการเดินทาง เปนตน ตามท่ีจายจริง  
(ต) คาใชจายทางดานภาษีที่เกิดจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาภาษีหัก ณ ที่จาย หรือภาษีอื่นใดที่เก่ียวของทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ (ถามี) ตามที่จายจริง  
(ถ) คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผานระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้ง
ระบบอื่นใดเพื่อประโยชนของกองทุน ตามที่จายจริง  
(ท) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพยของกองทุนของธนาคารท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค เปนตน ตามที่จายจริง  
(ธ) คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมตางๆ ที่เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพย เชน คานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย คา
ประกันความเส่ียงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เปนตน ตามที่จายจริง  
(น) คาใชจายที่เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในตางประเทศ (ถา
มี) ตามที่จายจริง  
(บ) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถามี) ตามที่จายจริง  
 

การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย  
 

(3) คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย ไดแก  
(ก) คาอากรแสตมป  
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซ้ือขายหลักทรัพย  
(ค) คาใชจายอื่น ๆ (ถามี)  
 

(4) คาใชจายที่เก่ียวของกับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงิน
และเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดย
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราท่ีกําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (4) บริษัทจัดการจะเปดเผยแยกเปนรายการ
อยางชัดเจนในหนังสือช้ีชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทําเม่ือส้ินรอบระยะเวลา
บัญชีแตละป  
 

• คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน 
ของกองทุนซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป  
 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  
 

อยางไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
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ชนิดจายเงินปนผล : 
ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย  
 

ชนิดสะสมมูลคา :  
- ในระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก ในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาที่ตราไว  
- ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย  
 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 
ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย  
 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย 
 

อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนใหกับผู
ลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุขอความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูลงทุนแตละกลุมไม
เทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ” ไวในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ เพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว  
 

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

ชนิดสะสมมูลคา :  
ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซ้ือคืน  
 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 
ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซ้ือคืน  
เวนแต เปนการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว 
 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน :  
ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซ้ือคืน  
 

อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุขอความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนกับผูลงทุนแตละกลุม
ไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ” ไวในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว  
 

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

ชนิดสะสมมูลคา :  
- กรณีเปนกองทุนตนทาง (switching out) ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซ้ือคืน  
- กรณีเปนกองทุนปลายทาง (switching in) ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย  
 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : 
- กรณีเปนกองทุนตนทาง (switching out) ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซ้ือคืน  
- กรณีเปนกองทุนปลายทาง (switching in) ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย  
เวนแต เปนการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว 
 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน :  
- กรณีเปนกองทุนตนทาง (switching out) ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซ้ือคืน  
- กรณีเปนกองทุนปลายทาง (switching in) ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย  
 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม โกลบอล 
แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด 
 

อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุขอความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนกับผูลงทุนแตละ
กลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ” ไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว  
 

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

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
ชนิดผูลงทุนสถาบัน : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
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15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ชนิดจายเงินปนผล : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
ชนิดสะสมมูลคา : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 

ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
ชนิดผูลงทุนสถาบัน : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
 

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

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย 

 กรณีส่ังซ้ือหรือขายหนวยลงทุน 
ไมเกินรอยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เม่ือส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนโดย
คํานวณเขาไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการส่ังซื้อหรือส่ัง
ขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย  
 

 กรณีส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
ไมเกินรอยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เม่ือส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา
(switching in) หรือส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเขาไปในราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน เพื่อนํา
เงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือส่ังซื้อหรือส่ังขาย
หลักทรัพย  
 

ทั้งนี้ เวนแต เปนการขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาว 
 

- คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปน
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการโอนหนวยลงทุน 
คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด  
 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  
*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่
คํานวณน้ันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันส้ินเดือน  
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** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือทยอยตัด
จายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น  
 

*** คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย  
 

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง  
 

ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

15.5. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ตามขอ 15.1 ขอ 15.2 และขอ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
 

15.5.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุน
รวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตในกรณีที่ไดรับมติโดยเสียง
ขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และใน
กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตาม
วิธีการดังตอไปน้ีกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมดังกลาว  
(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ  
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานที่ใน
การซื้อขายหนวยลงทุน และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

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

ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามขอ 15.5.1 และขอ 15.5.2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปล่ียนแปลง
คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  
 

15.5.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหนวยงานที่เก่ียวของมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑในการ
คิดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามที่ระบุในขอ 15.1 ขอ 15.2 และขอ 15.3 เปนอยางอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหมโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

15.6. หมายเหตุ : - 
 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลูคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน : 
ตางประเทศ  
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16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .  
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือตราสารที่เสนอขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชหลักการตามท่ี
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักการดังกลาวไม
ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจัดการจะใชหลักปฏิบัติอันเปนที่ยอมรับ เปนสากล โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูดูแลผลประโยชน  
1.1 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
1.2 มูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล 
1.3 มูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา 
1.4 มูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  
1.5 มูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนชนิดผูลงทุนสถาบัน  
 
กองทุนมีการแบงชนิดของหนวยลงทุนตามชนิด ดังนั้น มูลคาหนวยลงทุนแตละชนิดอาจมีมูลคาไมเทากัน มูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละ
ชนิดหนวยลงทุนรวมกันจะเทากับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชนที่เกิดจากการลงทุนจะถือเปนประโยชนของกองทุน
รวม และจะถูกปนสวนตามสัดสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนแตละชนิด 
 
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
กองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุน ทําใหการปนสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิตองมีการแบงการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิตามแตละชนิด
หนวยลงทุน 
 
การคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนนั้น จะคํานวณมูลคาทรัพยสินโดยรวมของกองทุน และปนสวนใหกับหนวยลงทุนแตละชนิด โดย
การเฉล่ียตามสัดสวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิของวันกอนหนาของหนวยลงทุนแตละชนิด กรณีวันแรกของการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะเฉล่ียโดยใชมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดทั้งหมดของแตละชนิดหนวยลงทุน 
หลังจากน้ัน ปรับปรุงรายการท่ีเก่ียวของเฉพาะกับหนวยลงทุนแตละชนิด (ไดแก รายการขายหนวยลงทุน รายการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
และรายการเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนแตละชนิด เปนตน) และคํานวณมูลคาทรัพยสินหลังหักคาธรรมเนียมและมูลคาหนวย
ลงทุนของแตละชนิดหนวยลงทุน 
 
ทั้งนี้ มูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนแตละชนิดที่คํานวณ จะตองมีมูลคาไมตํ่ากวาศูนย การปนสวนรายไดและคาใชจายใหเปนไป
ตามแตละชนิดหนวยลงทุน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะเปดเสนอขายหนวยลงทุนของชนิดอื่นเพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการคํานวณราคา
ขายหนวยลงทุนใหทราบกอนการเสนอขายหนวยลงทุนไมนอยกวา 7 วัน โดยติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่
ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
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ตัวอยางการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
ตัวอยางที่ 1  
มูลคาทรัพยสินที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 15,000 บาท มูลคาที่ตราไวตอหนวย 10 บาท (แบงเปน 1. ชนิดขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
(ยังไมเปดบริการ) 2.ชนิดสะสมมูลคา 15,000 บาท 3. ชนิดจายเงินปนผล (ยังไมเปดบริการ) 4. ชนิดผูลงทุนสถาบัน (ยังไมเปดบริการ) และ
มีผลประโยชนในวันแรก 3,000 บาท รวมทั้งมียอดซื้อหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา 3,000 บาท  
 
 กองทุนรวม ชนิดขายคืนหนวย 

ลงทุนอัตโนมัต ิ
(ยังไมเปดบริการ) 

ชนิดสะสมมูลคา 
 

ชนิดจายเงินปนผล
(ยังไมเปดบริการ)

ชนิดผูลงทุนสถาบัน
(ยังไมเปดบริการ) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิที่จําหนายไดหลังหักคาธรรมเนียม
การขาย (ถามี) (บาท)  

15,000.00 - 15,000.00 - - 

ผลประโยชนที่เกิดข้ึนในวันแรก 3,000 บาท  
วิธีคิดการปนสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิ 3,000.00  
- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ (ยงัไมเปดบริการ) 
- ชนิดสะสมมูลคา  
3,000x15,000/15,000 = 3,000 
- ชนิดจายเงินปนผล (ยังไมเปดบริการ) 
- ชนิดผูลงทุนสถาบัน (ยังไมเปดบริการ) 

 - 
 

3,000.00 - - 
 
 

รายการคาใชจายที่เก่ียวของกับหนวยลงทุนแตละชนิด ไมมี - ไมมี - -
มูลคาทรัพยสินสุทธิกอนหักคาใชจายของกองทุน 18,000.00 - 18,000.00 - -
รายการคาใชจายของกองทนุรวมตอวัน (/365)  
- คาธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.07% (0.53) - (0.53) - -
- คาธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.214%  (0.11) - (0.11) - -
- คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (+vat) = 0.0428% (0.02) - (0.02) - -
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 17,999.34 - 17,999.34 - -
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 1,500.0000 - 1,500.0000 - -
มูลคาหนวยลงทุน (ตอหนวย) 11.9995 - 11.9995 - -
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วันตอมา ทําการเพ่ิมหนวยจากการซ้ือหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนา (จากรายการซ้ือหนวยลงทุนสะสมมูลคา 3,000 บาท) และมี
ผลประโยชนที่เกิดขึ้น 100 บาท  และมียอดขายคืนหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา 5,000 บาท รวมท้ังเปดเสนอขายหนวยลงทุนชนิดขายคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดจายเงินปนผล และชนิดผูลงทุนสถาบัน เพิ่มเติม โดยชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติมียอดซ้ือ 50,000 บาท 
ชนิดจายเงินปนผล มียอดซื้อ 100,000 บาท และชนิดผูลงทุนสถาบัน มียอดซื้อ 5,000,000 บาท 
 

 กองทุนรวม ชนิดขายคืนหนวย 
ลงทุนอัตโนมัต ิ
(เปดใหบริการ) 

ชนิดสะสมมูลคา 
 

ชนิดจายเงินปนผล
(เปดใหบริการ) 

ชนิดผูลงทุนสถาบัน
(เปดใหบริการ) 

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุของวันกอนหนา (บาท)  17,999.34 - 17,999.34 - -
ปรับปรุงมูลคาเพิ่ม-ลดหนวยลงทุนของวันทําการกอน
หนา   

 
   

- ขายหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา 3,000 บาท 3,000.00 - 3,000.00 - -
มูลคาทรัพยสินสุทธิกอนหักคาใชจายของกองทุน 20,999.34 - 20,999.34 - -
ผลประโยชนที่เกิดข้ึน จํานวนเงิน 100 บาท  

วิธีคิดการปนสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิ 100.00  
- ชนิดสะสมมูลคา =  100 x 20,999.34 / 20,999.34= 
100 

 - 100 - -

มูลคาทรัพยสินสุทธิกอนหักคาใชจายของกองทุน 21,099.34 - 21,099.34 - -
รายการคาใชจายของกองทนุรวมตอวัน (/365)  

- คาธรรมเนียมการจัดการ (+vat) = 1.07% (0.62) - (0.62) - -

- คาธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.214%  (0.12) - (0.12) - -

- คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (+vat) = 0.0428%  (0.02) - (0.02)  - -
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 21,098.58 - 21,098.58 - -
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)  1,750.0083 - 1,750.0083 - -
มูลคาหนวยลงทุน (ตอหนวย) 12.0562 - 12.0562 - -
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วันตอมา ทําการเพิ่ม-ลดหนวยจากการซื้อหนวยลงทุนและขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนา (จากรายการขายคืนหนวยลงทุนชนิด
สะสมมูลคา 5,000 บาท ซื้อหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 50,000 บาท ซื้อหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล 100,000 
บาท ซื้อหนวยลงทุนชนิดผูลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท ) และมีผลประโยชนที่เกิดขึ้น 500 บาท   
 
 กองทุนรวม ชนิดขายคืนหนวย

ลงทุนอัตโนมัต ิ
ชนิดสะสมมูลคา 

 
ชนิดจายเงินปนผล

 
ชนิดผูลงทุนสถาบัน

 
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุของวันกอนหนา (บาท)  21,098.58 - 21,098.58 - -
ปรับปรุงมูลคาเพิ่ม-ลดหนวยลงทุนของวันทําการกอน
หนา  

 
   

- ขายหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 
50,000 บาท 

50,000.00 50,000.00
 

 
  

- รับซ้ือคืนหนวยลงทุนชนิดสะสมมูลคา 5,000 บาท (5,000.00) (5,000.00) 

- ขายหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล 100,000 บาท 100,000.00  100,000.00

- ขายหนวยลงทุนชนิดผูลงทุนสถาบัน 5,000,000 บาท 5,000,000.00  5,000,000.00
มูลคาทรัพยสินสุทธิกอนหักคาใชจายของกองทุน 5,166,098.58 50,000.00 16,098.58 100,000.00 5,000,000.00
ผลประโยชนที่เกิดข้ึน จํานวนเงิน 500 บาท  

วิธีคิดการปนสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิ 500.00  

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ=  500 x 
50,000.00 / 5,166,098.58= 4.84 
- ชนิดสะสมมูลคา = 500 x 16,098.58 / 
5,166,098.58= 1.56 

 
 

4.84
 

 
 

1.56 
 

 
 

 

- ชนิดจายเงินปนผล = 500 x 100,000.00/  
5,166,098.58= 9.68  

 9.68
 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน = 500 x 5,000,000/ 
5,166,098.58= 483.92 

  483.92

มูลคาทรัพยสินสุทธิกอนหักคาใชจายของกองทุน 5,166,598.58 50,004.84 16,100.14 100,009.68 5,000,483.92
รายการคาใชจายของกองทนุรวมตอวัน (/365)  

- คาธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขายคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติ ชนิดสะสมมูลคา และชนิดจายเงินปนผล (+
vat) = 1.07% 

(4.87) (1.47) 
 

(0.47) (2.93)  
 

- คาธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผูลงทุนสถาบัน (+vat) 
= 0.50% 

(68.50)
  

 
 

(68.50)

- คาธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.214% (คิด
อัตราเทากันทั้ง 4 ชนิด) 

(30.29) (0.29) (0.09) (0.59) (29.32)

- คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (+vat) = 0.0428% 
(คิดอัตราเทากันทั้ง 4 ชนิด) 

(6.06) (0.06) (0.02) (0.12) (5.86)

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 5,166,488.86 50,003.02 16,099.56 100,006.04 5,000,380.24
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)  428,497.8462 4,147.2093 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343
มูลคาหนวยลงทุน (ตอหนวย) 12.0572 12.0570 12.0570 12.0570 12.0572
  

 
 



 

 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
กองทุนเปดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิต้ี ฟนด (KT-GMO) 

72 

ตัวอยางที่ 2 จายเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหผูลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ /จายเงินปนผลใหผูถือหนวย
ลงทุนชนิดจายเงินปนผล และชนิดผูลงทุนสถาบันในอัตรา 0.25 บาท/หนวย และมีผลประโยชนที่เกิดขึ้น 50,000 บาท   
 กองทุนรวม ชนิดขายคืนหนวย

ลงทุนอัตโนมัต ิ
ชนิดสะสมมูลคา 

 
ชนิดจายเงินปนผล

 
ชนิดผูลงทุนสถาบัน

 
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุของวันกอนหนา (บาท)  5,166,488.86 50,003.02 16,099.56 100,006.04 5,000,380.24
ปรับปรุงมูลคาเพิ่ม-ลดหนวยลงทุนของวันทําการกอน
หนา 

 
 

 
   

- รับซ้ือคืนหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติ 4,147.2093x0.25 = 1,036.80 บาท  (1,036.80) (1,036.80) 

 
- - - 

มูลคาทรัพยสินสุทธิกอนหักคาใชจายของกองทุน 5,165,452.06 48,966.22 16,099.56 100,006.04 5,000,380.24
ผลประโยชนที่เกิดข้ึน จํานวนเงิน 50,000 บาท  

วิธีคิดการปนสวนมูลคาทรัพยสินสุทธิ 50,000.00  

- ชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ=  50,000 x 
48,966.22/ 5,165,452.06= 473.98 

473.98  
   

- ชนิดสะสมมูลคา = 50,000 x 16,099.56 / 
5,165,452.06= 155.84  

155.84 
  

- ชนิดจายเงินปนผล = 50,000 x 100,006.04/ 
5,165,452.06= 968.03  

 
 

968.03
 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน = 50,000 x 5,000,380.24 / 
5,165,452.06= 48,402.15 

  48,402.15

จายเงินปนผล  (105,753.83)   
- ชนิดจายเงินปนผล = 8,294.4187 x0.25 = 
2,073.60 

 (2,073.60)   
 

- ชนิดผูลงทุนสถาบัน = 414,720.9343 x 0.25 =  
103,680.23 

 
 

(103,680.23)   

มูลคาทรัพยสินสุทธิกอนหักคาใชจายของกองทุน    5,109,698.23 49,440.20 16,255.40 98,900.47 4,945,102.16
รายการคาใชจายของกองทนุรวมตอวัน (/365)  
- คาธรรมเนียมการจัดการ ชนิดขายคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติ ชนิดสะสมมูลคา และชนิดจายเงินปนผล (+
vat) = 1.07% 

(4.83) (1.45) (0.48) (2.90)
 
 

- คาธรรมเนียมการจัดการ ชนิดผูลงทุนสถาบัน (+vat) 
= 0.50% 

(67.74)
 

 
  

(67.74)
 

- คาธรรมเนียมนายทะเบียน (+vat) = 0.214% (คิด
อัตราเทากันทั้ง 4 ชนิด) 

(29.96) (0.29) (0.10) 
 

(0.58) (28.99)
 

- คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (+vat) = 0.0428% 
(คิดอัตราเทากันทั้ง 4 ชนิด) 

(6.00) (0.06) (0.02) (0.12) (5.80)

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 5,109,589.70 49,438.40 16,254.80 98,896.87 4,944,999.63
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)  428,411.8545 4,061.2176 1,335.2839 8,294.4187 414,720.9343
มูลคาหนวยลงทุน (ตอหนวย) 11.9268 12.1732 12.1732 11.9233 11.9236
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2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้  
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนภายใน 1 วันทําการถัดไป  
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัท
จัดการไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนภายใน 1 วันทําการได บริษัท
จัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษทัจัดการไดรับมูลคาหนวย
ลงทุนของกองทุนตางประเทศ 
  

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป ทั้งนี้ ให
ใชมูลคาหนวยลงทุนของส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว  
 

เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัท
จัดการไมสามารถคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนภายใน 1 วันทําการได 
บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ไดรับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ 
 
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้  
(ก) วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป  
(ข) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยใหประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป  
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัท
จัดการไมสามารถประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการได บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธ ิ
มูลคาหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน 
 
(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศ ภายใน 2 วัน
ทําการถัดไป  
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัท
จัดการไมสามารถประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ภายใน 2 วันทําการได บริษัทจัดการจะประกาศราคาขาย
หนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 

การประกาศมูลคาและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กําหนดไวในขอ 3. และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) 
หรือชองทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 3 วันทําการถัดไปก็ได  
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(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซตเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศในชองทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และ  
(4) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแหงที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนใชซื้อ
ขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็
ได  
 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณน้ัน  
 

มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
 

ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

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

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุน
รวมเปด  
 

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

16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  
ประกาศทางเว็บไซตเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศในชองทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจัดใหมี
ขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแหงที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใชซื้อขายหนวย
ลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได  
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16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
1.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหน่ึงสตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ ที่ทําการ
ของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอย ดังตอไปนี้  
(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  
(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอก
ที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไม
ถูกตอง  
 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวยลงทุนคร้ังตอไป 
เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการพบวาราคา
หนวยลงทุนไมถูกตองดวย  
 

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

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

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

สาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะ
สงสําเนาเอกสารที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมไดแทน  
 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของ
ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
 

หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัทจัดการ
จะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจายเงินของ
บริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคาหนวย
ลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงินของ
กองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  
(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของ
ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชย
ราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน  
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวน
ตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
 

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจายเงิน
ของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคาหนวย
ลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท บริษัท
จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวย
ลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
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การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได 
 

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

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

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

17.3. ชื่อผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไมมี 
 

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

17.5. ที่ปรึกษา :  
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  
ชื่อ : - 
 

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน : - 
 

17.6. ผูสอบบัญชี :  
ชื่อ : นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร 
ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซแต 
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรัตนพงศ 
ชื่อ : นางสาวชุติมา วงษศราพันธชัย 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูสอบบัญชี) :  
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

17.7. การแตงต้ังคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : - 
 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  
18.1. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน มกราคม 
18.2. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 
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18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 

19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  
เกณฑการขอมติผูถือหนวยลงทุน 
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติโดยเสียงขางมาก
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติม
ดังตอไปนี้ดวย 
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับ
มติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุน
ชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 
 

วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ 
(1) การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ตามเกณฑที่
ระบุไวขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
 

ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข  
 

อยางไรก็ดี ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากปรากฏวามติ
ของผูถือหนวยลงทุนเม่ือคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละหาสิบหาของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการ
นับมตินั้น 
 

ทั้งนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนตามขางตน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนแตละ
ชนิดรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น   
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ วันที่ไดมีมติ
ใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี  
 

(2) ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดในการ
นับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางท่ี
สํานักงานกําหนดได 
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(3) การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการท่ีมีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติม
โครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยการย่ืนคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการท่ีแกไขเพิ่มเติม
แลวและคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน  
 
เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได  
 
(4) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดย
ไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผู
ถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 129 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
 
20. ขอกําหนดอ่ืน ๆ :  
20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไดมีการปรับเปล่ียน แกไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ ส่ังการ ผอนผันในเร่ืองตางๆ ที่
เก่ียวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดต้ังจัดการ และ/หรือวิธีการ
บริหารจัดการและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวม
แทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกิน
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกองทุนไมวาจะเปนเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอยีดตาง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ 
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อาทิเชน เร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต 
การแตงต้ังผูจัดการกองทุนรวม การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหนวย
ลงทุน และการชําระเงินใหผูขายคืนหนวยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือขายคืน
หนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน เปนตน ทั้งนี้ การแกไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตองเปนไป
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผอนผัน ส่ังการ ใหสามารถกระทําได  
 
20.2) การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน  
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ
เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบหาวันนับแตวันที่บริษัท
จัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  
 
หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป  
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20.3) การถือหนวยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหาก
เปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแต
ชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มจํานวนท่ีถืออยู 
 

20.4) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 

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

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความเปน
ธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย  
 

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

20.6) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ดังตอไปนี้  
(1) กูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนไดเฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคลองของกองทุน  
(2) เงินที่ไดจากการกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตองนํามาชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนคาขายคืนหนวยลงทุน  
(3) จํานวนเงินกูยืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแตในกรณี
จําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนใน
วงกวาง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผอนผันอัตราดังกลาวได แตตองไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(4) คูสัญญาในการกูยืมเงินเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตองเปนผูลงทุนสถาบัน และไมเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
นั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คูสัญญาเปนกองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะตองไมอยูภายใตการจัดการ
ของบริษัทจัดการนั้นเอง  
(5) จัดทํารายงานพรอมระบุสาเหตุของการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และสงใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําสัญญากูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
การกูยืมเงินดังกลาวขางตน บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือไวลวงหนา (credit line) ก็ได แตการกูยืมเงินแตละคร้ังตองมี
ระยะเวลาตามสัญญากูยืมเงินแตละสัญญาไมเกิน 90 วัน   
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นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนดังกลาวขางตน ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยศูนยซื้อ
ขายตราสารหน้ีไทย หรือบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด แลวแตกรณี หรือใชสัญญามาตรฐานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ยอมรับ และตองมีอายุสัญญาไมเกิน 90 วัน  
 

ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการจัดทําและจัดสงรายงานการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

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

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

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสิน
ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตน
ตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทนุรวมที่เปน NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมท้ังผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการ
ลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนไดอีกตอไป 

 

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศท่ี
เก่ียวของ  และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน 
ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
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(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ
กําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน) ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือ
หนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเม่ือขอมูลที่เคยใหไวมีการเปล่ียนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อ
ยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและ
ขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการ
ดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามท่ี
บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   
(1) ไมรับคําส่ังซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันได 
เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น หากมีการ
ดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 
 

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเล่ียงมิให
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของอันจะทําใหกองทุน
อาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือ
หนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของกําหนด) เทานั้น  

 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัท
จัดการ (รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยัง
หนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
 
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ขอกําหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแลผลประโยชนมี
อํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่
ไดรับการแตงต้ังโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 
 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไมวาใน
ทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  


