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กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลีย้งชีพ 
KTAM Gold RMF : KT-GOLD RMF 

รายละเอียดโครงการฉบับนีร้วบรวมข้อมูล ณ วันที่ 20 สงิหาคม 2558 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
คาํจาํกัดความ  :  
กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 

กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ หมายถงึ  กองทนุรวมท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการสง่เสริมการออมระยะยาวเพ่ือการเลีย้งชีพของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 

บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 

นายทะเบียน หมายถงึ นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีบริษัทจดัการมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
แล้วแตก่รณี 
 

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดตามทะเบียนหน่วย
ลงทนุ เม่ือสิน้วนัท่ีคํานวณนัน้ ซึง่จะคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล  
 

กองทนุรวมท่ีลงทนุในต่างประเทศ หมายถึง กองทนุรวมท่ีมีนโยบายเพ่ือนําเงินท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทนุในประเทศไปลงทนุใน
ตา่งประเทศ 
 

กองทนุรวมทองคํา หมายถึง กองทนุรวมท่ีมีวตัถปุระสงค์หลกัในการสร้างผลตอบแทนจากการมีฐานะการลงทนุในทองคําแท่ง ทัง้นี ้ไม่
วา่การได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในทองคําแทง่นัน้จะมีเง่ือนไขหรือไม ่
 

ฐานะการลงทนุในทองคําแท่ง หมายถึง มลูค่าการลงทนุในทองคําแท่ง ไม่ว่าจะเป็นการลงทนุโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการ
ลงทนุในตราสารหรือสญัญาท่ีให้ผลตอบแทน โดยอ้างอิงกบัราคาทองคําแทง่ อนัเป็นผลให้กองทนุรวมมีความเส่ียงในทองคําแทง่ 
 

กองทนุรวมทองคําแบบทัว่ไป หมายถึง กองทนุรวมทองคําท่ีมีนโยบายสร้างผลตอบแทนท่ีอ้างอิงโดยตรงกบัราคาทองคําแท่ง ทัง้นี ้โดย
เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม และไม่มีการลงทุนท่ีเป็นการสร้างผลตอบแทนใน
ลกัษณะซํา้ซ้อนหรือผนัแปรตามสตูรการคํานวณหรือเง่ือนไขใดๆ ทัง้นี ้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 
 

วนัทําการ หมายถงึ วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหหรือรับซือ้คืนกําหนด 
 

วนัทําการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็น
วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัทําการของประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และวนัทําการของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ
ในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 

ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทนุครัง้แรกซึง่เท่ากบัมลูค่าท่ีตราไว้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี)  
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ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี) ซึง่เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถงึ การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ คือ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่ (“กองทนุต้น
ทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุปลายทาง”) โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะดําเนินการนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามราคารับซือ้คืนจากกองทนุต้นทางซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางตามราคาขาย และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ  
 

จองซือ้ หมายถงึ จองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 

คําเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้องปฏิบติัตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเข้าถือ หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 
 

แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ี
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั 
 

การชดเชยราคา หมายถงึ  การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการ
จ่ายเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 
 

กลุม่กิจการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมารตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 
 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทจํากดันัน้ 
 

กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชน จํากดั 
 

สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน 
 

สมาคม หมายถึง สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือทําการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

สํานกังาน หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง ประมวลรัษฎากร กฏกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. และกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 

กฎหมายภาษีอากร หมายถงึ ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และคําสัง่ต่าง ๆ ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  
 

ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หมายถงึ ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ที่อยู่บริษัทจัดการ : เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : KTAM Gold RMF 
1.3. ช่ือยอ่ : KT-GOLD RMF 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 
การระดมทนุ : ในประเทศ 
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
1.5. อายโุครงการ :  ไมกํ่าหนดอายโุครงการ  
เง่ือนไขอ่ืนๆ : ไมมี่  
1.6 ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทนุของโครงการ : 2,000.00 ล้านบาท  
เง่ือนไข :  
- ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกบริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 
15 ของจํานวนเงินทนุโครงการ 
- การเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการท่ีจดทะเบียนจะเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
2.2. มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท  
2.3. จํานวนหน่วยลงทนุ : 200,000,000.00   หน่วย  
2.4. ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ  
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000  บาท  
2.6. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500.00  บาท  
2.7. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 500.00  บาท  
2.8. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : 500.00   บาท  
จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : 50   หน่วย  
2.9. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด  
จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุนลักษณะพเิศษ การ
ลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน 
หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  
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3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
เพ่ือส่งเสริมการออมแบบผกูพนัระยะยาวเพ่ือการเลีย้งชีพหลงัเกษียณอายขุองผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแสวงหาโอกาสในการลงทนุท่ีมากกว่า
การลงทนุภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทนุท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมตา่งประเทศ 
 

3.2. ชนิดกองทนุรวม : Feeder Fund 
ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : 
 

3.3. นโยบายการลงทนุ : อ่ืน ๆ 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 
เพ่ือ การลดความเส่ียง (Hedging) 
การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 
 

3.4. ลกัษณะพิเศษ : 
- กองทนุรวมทองคํา (Gold Fund) 
รูปแบบกองทนุรวมทองคํา : กองทนุรวมทองคําแบบทัว่ไป 
- กองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
- กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 
 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : 
กองทนุมีนโยบายเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR® Gold Trust เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราสว่นท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด  โดยกองทนุ SPDR® 
Gold Trust จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจดัตัง้และจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC ท่ีถือหุ้น
โดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร กองทนุ SPDR® Gold Trust มีนโยบายลงทนุมุ่งเน้นลงทนุในทองคํา
แท่ง เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคําหกัด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดัการทัง้หมดของ
กองทนุ นอกจากนี ้กองทนุดงักลา่วได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึง่บริษัทจดัการจะทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ และใช้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการเปล่ียนแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่ว เป็นตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศอ่ืนนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ 
และใช้สกลุเงินต่างประเทศอ่ืนๆ ในภายหลงัก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั  
 

ส่วนท่ีเหลืออาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนีท้ัว่ไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตาม
กฎหมายไทย ท่ีมีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ํากว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสํารองเงินไว้
สําหรับดําเนินงานของกองทนุ รอการลงทนุในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทนุ หรืออาจจะลงทนุในเงินฝากระยะสัน้ใน
สถาบนัการเงินหรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสดในต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือรอการลงทุน หรือเพ่ือชําระค่าใช้จ่ายของกองทุน 
รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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กองทุนอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกว่าร้อยละ 25 ของ
มลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ และโดยปกติ กองทนุจะไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นทองคํา แต่ในอนาคตกองทนุ
อาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นทองคําผ่านศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในต่างประเทศ เพ่ือป้องกนั
ความผนัผวนของราคาทองคํา โดยไม่เกินมลูค่าความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู่ โดยในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาทองคํา อาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุในช่วงดงักล่าว ไม่ผนัแปรกบัราคาทองคําใน
ลกัษณะเส้นตรง อยา่งไรก็ตาม กองทนุจะไมล่งทนุในตราสาร ดงัตอ่ไปนี ้
1. ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
2. ตราสารแหง่หนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากวา่ท่ีสามารถลงทนุได้ (non – investment grade)   
3.ตราสารแห่งหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) แต่ไม่รวมถึงตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ระยะ
สัน้ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้
คํา้ประกนั  
4. หุ้น/ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียน / ไม่ได้ถูกสัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
(Unlisted securities)  
 
อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึง่ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีท่ี
ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ขณะท่ีกองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 
ในสภาวะปกติ กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม อย่างไรก็ดี ใน
กรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ SPDR® Gold Trust ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติั หรือเกิดเหตกุารณ์ไมป่กติตา่งๆ และหรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ และหรือ
กรณีท่ีวงเงินลงทนุในตา่งประเทศเตม็เป็นการชัว่คราว ดงันัน้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะนําเงินลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ามา
ลงทนุในประเทศเป็นการชัว่คราว จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ
ข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานการไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการตอ่สํานกังาน ก.ล.ต.  
 
ทัง้นี ้ในช่วงระหว่างรอการลงทนุ ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ/หรือในช่วง
ระยะเวลาก่อนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการ และหรือในช่วงท่ีผู้ลงทนุทําการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
จํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทําการ กองทนุอาจจําเป็นต้องชะลอการลงทนุในต่างประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จึงอาจมี
บางขณะท่ีกองทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการข้างต้นได้ 
 
ในกรณีท่ีกองทนุไมส่ามารถเข้าลงทนุในกองทนุ SPDR® Gold Trust หรือในกรณีท่ีกองทนุนีมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุอย่างมี
นยัสําคญั หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการลงทนุในกองทนุ SPDR® Gold Trust ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น มีการลงทนุไม่
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือไม่ได้เน้นความสําคญัในการลงทนุในทองคําตามท่ีกําหนดไว้ หรือกองทนุ SPDR® Gold 
Trust มีผลตอบแทนต่ํากว่าผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีนโยบายการบริหารจดัการใกล้เคียงกันติดต่อกนัเป็นระยะ
เวลานาน หรือต่ํากว่าผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศอ่ืนอย่างเห็นได้ชดั และ/หรือการลงทนุนัน้เบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์หรือ
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นโยบายการลงทนุของกองทนุ และ/หรือเม่ือพบว่าการบริหารจดัการของกองทนุต่างประเทศดงักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีระบหุรือสญัญาไว้
กับผู้ ลงทุน และ/หรือ เม่ือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนัน้ๆ เป็นผู้ ให้
ความเหน็ และ/หรือ เม่ือเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้วา่จะเกิดการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจสง่ผลให้การลงทนุในกองทนุ
ตา่งประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุต่างประเทศอ่ืน โดยอาจเป็นกองทนุท่ีบริหารและจดัการลงทนุโดย World Gold Trust Services, LLC หรือไม่ก็ได้ ท่ีมีนโยบาย
การลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัท
จดัการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วย
ลงทนุของกองทนุตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุ 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียด
โครงการกองทนุ หากเกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม 
(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินท่ีได้รับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
(3) กรณีท่ีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทนุของโครงการ 
(4) กรณีท่ีกองทุนรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่พียงพอต่อการจัดตัง้กองทุน เพ่ือนําเงินไปลงทุนใน
ตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
 

ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั หากปรากฏว่า กองทนุหลกั
ดงักล่าว มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ี
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  
(1)     มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั 
(2)     ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองใน
สามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั 
 
เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทนุหลกั มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1)     แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ
(2)     ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ
(3)     รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 
(4)     เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบั
สถานะของกองทนุรวม   
ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผอ่นผนัตอ่สํานกังาน 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีมีการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้าย/เลิกกองทนุ กองทุนจะยกเว้นไม่นําเร่ืองการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วง
ดําเนินการคดัเลือก และ/หรือ เตรียมการลงทนุ และ/หรือ เลกิกองทนุดงักลา่ว 
 
สรุปสาระสําคญัของกองทนุ SPDR® Gold Trust 

ช่ือ  SPDR® Gold Trust 
ประเภท กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์

นิวยอร์ก New York Stock Exchange (NYSE Arca), ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ Singapore 
Exchange (SGX), ตลาดหลกัทรัพย์โตเกียว Tokyo Stock Exchange (TSE) และตลาด
หลกัทรัพย์ฮ่องกง Stock Exchange of Hong Kong (HKEx) 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุ กองทุนมีนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งลงทุนในทองคําแท่ง เพ่ือสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้

ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ทัง้หมดของกองทนุ 

สกลุเงินท่ีใช้ในการซือ้ขาย ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 
คา่ธรรมเนียม กองทนุจะกําหนดค่าบริหารจดัการไว้ท่ีร้อยละ 0.40 ต่อปี เป็นระยะเวลา 7 ปี (วนัเร่ิมจดัตัง้

กองทนุ 12 พฤศจิกายน 2547) หรือจนกว่าจะยกเลิกสญัญากบัMarketing Agent หากใน
เดือนใดค่าบริหารจดัการของกองทนุสงูกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปี Sponsor และ Marketing 
Agent จะลดค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเพ่ือทําให้ค่าใช้จ่ายของกองทนุเท่ากบัร้อยละ 
0.40 ตอ่ปี อยา่งไรก็ตาม คา่ใช้จ่ายของกองทนุมีโอกาสท่ีจะมากกว่าร้อยละ 0.40 ต่อปี ก็ได้ ถ้า
กองทนุมีค่าใช้จ่ายใด ๆ จนทําให้ค่าใช้จ่ายของกองทนุทัง้หมดเกินกว่าร้อยละ 0.70 ต่อปี 
เน่ืองจากกองทนุจะสามารถลดค่าใช้จ่ายของ Sponsor และ Marketing Agent รวมทัง้หมดได้
ไมเ่กินร้อยละ 0.30 ตอ่ปี  

Bloomberg GLD SP Equity 
ISIN US78463V1070 
ผู้สนบัสนนุของทรัสต์ (Sponsor) World Gold Trust Services, LLC  ท่ีถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึง่เป็นองค์กร

ท่ีไมแ่สวงหากําไรท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee) BNY Mellon Asset Servicing 
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ (Custodian) HSBC Bank USA, N.A. 
ตวัแทนฝ่ายการตลาด (Marketing 
Agent) 

State Street Global Markets, LLC 

ตวัแทนขายในฮ่องกง  
(Hong Kong Representative) 

State Street Global Advisors Asia Ltd 

 

ลกัษณะของทองคําแทง่ท่ีกองทนุหลกัลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทองคําแท่งต้องมีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมผู้ ค้าทองคําในระดบัสากล โดยอาจ
รับรองท่ีทองคําแทง่หรือท่ีผู้ผลติทองคําแทง่ก็ได้ ทัง้นี ้ในการรับรองคณุสมบติัของทองคําแท่ง จะกระทําโดยหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ
เป็นท่ียอมรับในอตุสาหกรรมในระดบัสากล คือ The London Bullion Market Association (“LBMA”)  
(ข) มีราคาเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราคาทองคําแท่ง LBMA Gold Price ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.thebulliondesk.com หรือ http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm 
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ข้อจาํกัดที่สาํคัญในการลงทุน 
กองทนุหลกัมีนโยบายการลงทนุในทองคําแท่งสกุลดอลลาร์อเมริการเท่านัน้ โดยจะไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 
หลกัทรัพย์ท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารแห่งหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัท่ีต่ํากว่า
อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) รวมถึงตราสารแห่งหนีท่ี้ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(Unrated Securities) 

 

ทัง้นี ้หากกองทนุ SPDR® Gold Trust มีการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูข้างต้นท่ีไม่มีนยัสําคญั บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขหรือการ
เปล่ียนแปลงข้อมลูดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

รายละเอียดอ่ืนๆ :  
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเป็นกองทนุรวมท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการสง่เสริมการออมระยะยาวเพ่ือการเลีย้งชีพของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันัน้ 
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลกัประกนัมิได้ 
 

3.5. การลงทนุในตา่งประเทศ : FIF (ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ) 
ลงทนุในตา่งประเทศทัง้หมด หมายถงึ ลงทนุในตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุและไม่เกินวงเงินท่ี
ได้รับอนมุติัให้นําไปลงทนุในตา่งประเทศ   
 

3.6. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ 
3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุได้ ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วจะต้องมีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณีต่ํากวา่ 1 ปี โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ 
 
 

3.6.1.1 ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่  
(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 
(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
เงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สนิเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึง่กําหนด
วนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้
(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร 
ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 
(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ทัง้นี ้
โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือ
สถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดเพ่ิมเติม 
 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่  
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่   
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(ก) ตัว๋เงินคลงั 
(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
 

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ทัง้นี ้
ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย 
(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ท่ี
สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือท่ีออกภายใต้ข้อผูกพันท่ีกําหนดและอนุญาตโดย
กระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขาย
หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมี
ลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย 
(2.4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์   
(2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   
(2.6)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการ
ลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน 
เป็นต้น 
(2.7)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
(2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่ในรูปอตัรา
ดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  
 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน  สลกั
หลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกันต้นเงินและดอกเบีย้เต็ม
จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข   
 

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้และรับซือ้
ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยู่เสมอ      โดย
ได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 
(3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  
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(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแตผู่้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  
ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 
 (ข) ในกรณีท่ีผู้ ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  
 (ค) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไม่มีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไม่
ต่ํากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 

3.6.1.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 

3.6.1.3 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

3.6.1.4 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.1.1 ถึง 3.6.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือให้ความเห็นชอบ หรือผอ่นผนั
ให้ลงทนุได้ 
 

3.6.2  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 
บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศเพ่ือกองทนุได้เทียบเทา่กบัประเภททรัพย์สนิในประเทศ ซึง่
ต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้
(1) มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาดหลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ 
WFE 
(2) การลงทนุนัน้ต้องไมทํ่าให้การจดัการกองทนุเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุและไมทํ่าให้กองทนุ
ขาดทนุเป็นมลูค่าสงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 
(3) บริษัทจดัการต้องสามารถเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเทอร์เนตได้ 
(4) มีข้อมลูด้านราคาท่ีสะท้อนมลูคา่ยติุธรรม โดยเป็นราคาท่ีน่าเช่ือถืออ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล 
(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ท่ีถือได้วา่เทียบเทา่กบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีมีลกัษณะ
คล้ายกนัในประเทศไทย 
(6) มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีสํานกังานอาจกําหนดเพิ่มเติม 
 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลาย
อยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
 

3.6.2.1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
(1) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรือท่ีเป็นกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสาร
แหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น ทัง้นี ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
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(1.1) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้
ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)   
(1.2) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีทรัพย์สนิท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุอาจลงทนุหรือ
มีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีนโยบายการลงทนุในทองคําโดยตรง 
(1.3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุท่ีจะลงทนุหรือมีไว้ได้
ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 
(1.4) ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 

3.6.2.2 ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีออกโดยบคุคลตา่งประเทศและเสนอขายในตา่งประเทศ 
(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ได้แก่ 
(1.1) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็น
ผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)   
(1.2) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตรา
สารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
(1.3) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึ่งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้
ออกอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
 

(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน ได้แก่ 
(2.1) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลต่างประเทศซึ่งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ และได้รับ
การคดัเลือกให้ใช้ในการคํานวณดชันีตราสารแหง่หนีท่ี้ได้รับการยอมรับจากสํานกังาน ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตรา
สารแหง่หนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
(2.2) ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศท่ีมีอายตุราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีลงทนุ ซึง่นิติบคุคลดงักลา่วมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนีด้งักล่าวเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตด้วย 
 

(3) ตราสารแห่งหนีอ่ื้น ได้แก่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบาย
การลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาด
เงิน เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 3.6.2.1 
 

3.6.2.3 เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ  
 

3.6.2.4 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือลดความเส่ียง (hedging) ท่ีมีตวัแปร ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 
(1) อตัราแลกเปล่ียนเงินโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 
(2) ทองคํา ผา่นศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าในตา่งประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาทองคํา (Hedging) 
 

3.6.2.5 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.2.1 และ 3.6.2.4 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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3.7. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลง
อตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย  
 

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากกองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุในตา่งประเทศ ซึง่กองทนุในต่างประเทศจะมีการ
กระจายความเส่ียงตามอตัราสว่นและข้อกําหนดในประเทศท่ีกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้ๆ ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ดงันัน้ อตัราสว่นการ
ลงทนุบางอตัราสว่นหรือทัง้หมดของกองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว อาจไมเ่ป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนดไว้ อนึง่ สําหรับการลงทนุในสว่นท่ีบริษัทดําเนินการบริหารจดัการเองโดยตรง การดํารงอตัราสว่นการลงทนุจะเป็นไปตาม
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม กําหนด สัง่การ 
เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 

3.7.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้ ใน
กรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ี
แก้ไขด้วย  
 

3.7.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
 (1) ตราสารภาครัฐไทย 
 (2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1.1 (2.2) ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว   
 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้
ในแตล่ะรุ่น  เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 

3.7.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมี
สนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ 
ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง  ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายดงักลา่วเป็นผู้
ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านัน้ รวมในอตัราส่วนการ
ลงทนุดงักลา่วด้วย   
 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น 
เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 

3.7.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 
20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1.1 
(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.5 (1) ซึง่ธนาคารหรือ
บริษัทเงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูคา่ของเงินฝาก
ดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 

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

ตราสารแหง่หนีด้งักลา่วมิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่หนี ้ 
 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 (1) ท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้สัง่
จ่ายผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย 
 

3.7.1.5 บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 
3.7.1.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นตอ่ไปนี ้
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว ซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ต้อง
มีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบุคคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 

3.7.1.6 บริษัทอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน 
หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับ
นโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

3.7.1.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ หาก
ทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
นัน้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่ว ใน
ตวัชีว้ดัและร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 
3.7.1.5 แล้วแต่กรณี ก็ได้ 
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ท้งนี ้การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.6 และข้อ 3.7.1.7  นี ้มิให้บริษัทจดัการกองทนุรวมนบัมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมและหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว 
 

3.7.1.8 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีบุ
คลดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม ในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 
(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(2) ธนาคารพาณิชย์ 
(3) บริษัทเงินทนุ 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
(7) ธนาคารตา่งประเทศ 
 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 
(2) ทรัพย์สนิท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม 
 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมีอายโุครงการ
ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป   

 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรคหนึง่ ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวมภายในสามสิบวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรก
ของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทําการถดั
จากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบั
แตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 
 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้ 
 

3.7.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน (fluctuation) 
ของตลาดเงิน และตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผอ่นผนัตอ่สํานกังานเพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่
เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 
3.7.1.8 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 

3.7.1.10 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม
ได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
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(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 
(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 

หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 

3.7.1.11 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่ 
 

3.7.1.12 การคํานวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ  3.7.1.3 
และข้อ 3.7.1.4 ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอตัราส่วนของบคุคลท่ี
เป็นคู่สญัญาดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศูนย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้อง
คํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 

3.7.1.13 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี  ้การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม รวม
ผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 

ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมาธุรกรรม
การให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการ
ให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด 
พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   
 

3.7.1.14 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิ
ดงักล่าว รวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวท่ีกําหนดในประกาศนี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมใน
อตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 
 มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
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               (2) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนการลงทนุใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืมหลกัทรัพย์
โดยให้นบัมลูค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5    
โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้อยู ่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามคู่สญัญาท่ี
กําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 
 

3.7.1.15 นอกจากการคํานวณตามข้อ  3.7.1.12 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้
ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุใน
สินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงต่อ
เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 

3.7.1.16 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.1.17 ด้วย 
(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
ผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  
(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือกคํานวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 

3.7.1.17 การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.1.16 จะทําได้ตอ่เม่ือบคุคลดงักลา่วได้ทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั 
หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 

3.7.1.18 ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่หนี ้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหต ุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไข
อตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและ
สมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังาน  
  

3.7.1.19 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น  หาก
ตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่
เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการ
นบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

3.7.1.20 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ
รวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้    
(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 
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(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนั
จากสํานกังาน และ 
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถงึ
หรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลด
การมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผอ่นผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลด
สดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 

3.7.1.21 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น 
หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.13 ข้อ 3.7.1.18 ข้อ 3.7.1.19 และข้อ 
3.7.1.20 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว
ตอ่ไปก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่
เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบ
ได้ 
 

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

รายละเอียดกรณี Specific : 
1. Total non-investment grade : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 5.00 
2. Non-investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15.00 
3. Investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15.00 
4. Financial institution company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00 
5. Individual fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10.00 
6. Total fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00 
 

3.7.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมจะต้องเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศ (offshore investment) เป็นหลกัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

3.7.2.1 บริษัทจดัการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ตามข้อ 3.6.2.1 โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชี ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

3.7.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (1) (1.1) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่น 2 อนัดบัแรก 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (1) (1.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่น 2 อนัดบัแรก 
(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว   
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ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (1) และ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่
ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto 
redemption) 
  

3.7.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.2.2 (1) และ (2) หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็น
คูส่ญัญารายนัน้ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกบัอตัราสว่นการลงทนุในประเทศด้วย  
 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น 
เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่สว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผู้
ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการ
ลงทนุดงักลา่วด้วย 
 

3.7.2.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว   
(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.2.5 วรรคหนึ่ง ท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญา  
(2) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.2.5 วรรคหนึง่ ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึง่เป็นสาขาของสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 
 
ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูคา่ของเงินฝาก
ดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 

3.7.2.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ท่ีผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญาเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกบัอตัราสว่นการลงทนุในประเทศด้วย 
(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (1) (1.3)  
(2) ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศตามข้อ 3.6.2.2 (2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
(3) ตราสารแหง่หนีอ่ื้น ตามข้อ 3.6.2.2 (3)  
(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.6.2.4 ท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  
 

3.7.2.6 บริษัทอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน 
หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 



 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ 19 

(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับ
นโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

3.7.2.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ หาก
ทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
นัน้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่ว ใน
ตวัชีว้ดัและร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 และข้อ 3.7.2.5 
แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 

ท้งนี ้การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.2.6 และข้อ 3.7.2.7  นี ้มิให้บริษัทจดัการกองทนุรวมนบัมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมและหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว 
 

3.7.2.8 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากสถาบนัการเงินในตา่งประเทศ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุ รวมถงึเงินฝากในประเทศเป็นจํานวนท่ีมีมลูคา่รวม โดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวม ในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  
 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 
(2) ทรัพย์สนิท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม 
 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมีอายโุครงการ
ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป   
 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรคหนึง่ ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวมภายในสามสิบวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรก
ของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทําการถดั
จากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบั
แตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 
 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้ 
 

3.7.2.9 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายหลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความ
เส่ียง (hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูค่าความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
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3.7.2.10 การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตามข้อ 3.7.2.3 และข้อ 
3.7.2.5 ให้นับมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอตัราส่วนของบุคคลท่ีเป็น
คูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไม่ต้องคํานวณ
มลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 

3.7.2.11 นอกจากการคํานวณตามข้อ  3.7.2.10 แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้
ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุใน
สินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงต่อ
เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 

3.7.2.12 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 และข้อ 3.7.2.5 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้
เง่ือนไขตามข้อ 3.7.2.13 ด้วย 
(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สนิหรือ
ผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  
(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือกคํานวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 

3.7.2.13 การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.2.12 จะทําได้ตอ่เม่ือบคุคลดงักลา่วได้ทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั 
หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 

3.7.2.14 ในกรณีท่ีกองทนุมีสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู ่(right issue) หากการใช้สทิธิ
นัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วมีมลูค่าเกินกวา่อตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้บริษัทจดัการ
อาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัให้เป็นไปตามอตัราสว่นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 
วนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 

3.7.2.15 ในกรณีท่ีตราสารแหง่ทนุ หรือตราสารแหง่หนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กิน
อตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่ทนุหรือตราสารแหง่หนีน้ัน้ มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแต่
ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งการแก้ไขการดําเนินการให้เหตแุหง่การเพิก
ถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
(2) ตราสารแหง่หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
 

3.7.2.16 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น  หาก
ตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
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ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่
เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการ
นบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

3.7.2.17 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ
รวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 
(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนั
จากสํานกังาน และ 
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถงึ
หรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลด
การมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผอ่นผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลด
สดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 

3.7.2.18 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น 
หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ3.7.2.8 ข้อ 3.7.2.14 ข้อ 3.7.2.15 ข้อ 3.7.2.16 และข้อ 3.7.2.17 
และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่
เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบ
ได้ 
 

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

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย  
 

5. การรับชาํระหนีเ้พ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอ่ืน :  
หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ 
บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้ 
 

5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ 
วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระ
หนี ้
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5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไมนํ่าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระ
หนี ้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีใ้นโอกาสแรกท่ีสามารถกระทํา
ได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการ
รับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดย
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้
ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหาร
ทรัพย์สนินัน้  
 

5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้สทุธิจากทรัพย์สิน
ท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้
เฉล่ียเงินคืน เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  
 

5.1.4 เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับชําระหนีต้ามตราสารแห่ง
หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 

5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วย
ทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 
  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ี
กองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจําเป็นในการรับชําระหนี ้ 
 

5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักลา่วมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคมบริษัท
จดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วในโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สิน
ดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
 

ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 

5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนี ้หรือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการชําระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่นําตรา
สารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่ว มารวมในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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เง่ือนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีไ้ม่
คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการ
เฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีจ้นครบถ้วน
แล้ว และปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็น
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 
6. ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม:  
6.1. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์  0-2724-5265 และ 0-2724-5263   โทรสาร 0-2724-5277 
 
6.2. เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึง่หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
6.2.1. เม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอก
กลา่วให้อีกหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
6.2.2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
6.2.3. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผล
ให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัประกาศ คําสัง่ ระเบียบและข้อบงัคบั
ดังกล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
ประสงค์จะรับหน้าท่ีดงักลา่วต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการ
ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
6.2.4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดตามทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
6.2.5. ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อใดข้อหนึ่งตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบ
เอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้
ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะดําเนิการขออนญุาตเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัท
จดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทัง้นี ้เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การ
เป็นอยา่งอ่ืน  
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6.2.6. ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
6.2.7. เม่ือมีผู้ ใดเสนอหรือย่ืนคําร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในส่วนท่ีเก่ียวกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ (ก) เพ่ือ
เลกิกิจการหรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีคล้ายคลงึกนั หรือ (ข) เพ่ือฟืน้ฟกิูจการ ประนอมหนี ้หรือผ่อนผนัการชําระหนี ้จดัการทรัพย์สิน ชําระบญัชี
เลกิกิจการ หรือร้องขออ่ืนใดท่ีคล้ายคลงึกนัภายใต้กฎหมายปัจจบุนัหรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่ง ๆ  
6.2.8. เม่ือหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่ามีความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อย่าง
ร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการหรือประกาศเป็นการทัว่ไป 
 

6.3. สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม :  
ช่ือ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 90 ถนนสาทรเหนือ  สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์  0-2724-5265 และ 0-2724-5263   โทรสาร 0-2724-5277 
 

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

 

7. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  
ช่ือ : นายพิชยั  ดชัณาภิรมย์ 
ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั 
267/1  ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
 

ช่ือ : นายพจน์  อศัวสนัติชยั 
ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั 
267/1  ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
 

ช่ือ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 
ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั 
267/1  ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
 

ช่ือ : นายธนะวฒิุ พิบลูย์สวสัด์ิ 
ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั 
267/1  ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
 

ช่ือ : นางสาว สลุลติ อาดสวา่ง 
ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จํากดั 
267/1 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 
 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจงัให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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8. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน:  
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
9. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย : ไมมี่  
 
10. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
ช่ือ : ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู ่: ฝ่ายสนบัสนนุงานสาขา ชัน้ 13 อาคารนานาเหนือ  
เลขท่ี 35  ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 
โทรศพัท์ 0 2208 4565-7, 0 2208 4558-9 โทรสาร 0 2256 8717  
 
บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลกิการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนในภายหลงั โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ 
ในกรณีของการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุน โดย
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว  
 
11. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี่ 
 
12. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน : ไมมี่  
 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการหรือตาม
จํานวนวงเงินท่ีได้รับการจดัสรรให้ลงทนุในตา่งประเทศก่อนสิน้ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิของโครงการเป็นกองทนุรวมก่อนได้ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า     
 
13.1 การขอรับหนงัสือชีช้วนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ “กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ” สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วย
ลงทนุ คู่มือภาษีอากร ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทกุวนัทําการ ตัง้แต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) จนถงึเวลา 15.30 น.   
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ในกรณีท่ีไมเ่คยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักลา่วก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบ
คําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัท
จดัการกําหนดในการเปิดบญัชีซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องเป็นบคุคลธรรมดา 
 

ผู้จองซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และแบบ
คําขอเปล่ียนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการกําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปิดบญัชีโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

13.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
13.2.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องสัง่ซือ้เป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ในการสัง่ซือ้แต่ละครัง้ เม่ือรวม
กับเงินสะสมท่ีจ่ายเข้ากองทุนสํารองเลีย้งชีพและ/หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ทัง้นี  ้ต้องไม่เกินอัตราสูงสุดตามท่ี
กรมสรรพากรกําหนด ในราคาจองซือ้หน่วยละ 10 บาท บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” และ “คําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ” (เฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดท่ี
จดัตัง้และจดัการโดยบริษัทจดัการเป็นครัง้แรก) ให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนท่ีบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยเร่ิมตัง้แตเ่วลาเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น.     
 

13.2.2 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและ
สมคัรใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถส่งคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการได้ ภายใต้รายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และขัน้ตอน
วิธีการขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

13.2.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั เพ่ือ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

13.3. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
13.3.1. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
13.3.2. สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  
 

13.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
13.4.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา
เสนอขายครัง้แรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่โอนเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
เขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสัง่ซือ้ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เท่านัน้ หรือบญัชีจอง
ซือ้ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอ่ไป  
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ทัง้นี ้สําหรับการซือ้หน่วยลงทนุผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยู่นอกเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานัน้เทา่นัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชีจอง

ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ” ท่ีบริษัทจดัการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ
ของ บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย” ท่ีบริษัทจดัการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์
อ่ืนๆ โดยบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจดัการจะนํา
เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีดงักลา่ว และหากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ อนึง่ บริษัทจดัการอาจเพิ่มบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดย
ไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องย่ืนชําระให้เสร็จสิน้ก่อนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย์
ภายในวนัทําการก่อนวนัทําการสดุท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยในวนัทําการสดุท้ายของการเปิดเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทา่นัน้ 
 
ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ และผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บ
เงินตามคําสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว 
 
ในกรณีท่ีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนให้กับผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 
13.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็น
การแก้ไขโครงการ 
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13.4.3 ธุรกรรมอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนๆ   
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) หรือผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
13.5. การจดัสรรหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามท่ีสัง่ซือ้และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขายครัง้แรกก่อน
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าว โดยบริษัท
จดัการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสดัส่วน
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีสามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วย ลงทนุแต่บางสว่นหรือ
ทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องบอกกลา่วลว่งหน้า 
 
ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก 

 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
ต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบลว่งหน้า 
 
13.6. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 13.5 และบริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามท่ีระบุในคําขอเปิดบญัชีกองทุน 
ภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
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13.7 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยุติโครงการเน่ืองจากหลงัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขาย
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุได้ถึง 35 ราย บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดพร้อมทัง้ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงดงักลา่ว (ถ้ามี) 
เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบใุนคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่น
ของเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงดงักลา่ว (ถ้ามี) อนัเน่ืองจากความผิดพลาด
ของบริษัทจดัการ  บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัท
จดัการชําระเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน 
 
ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด จะทําให้บริษัทจดัการไมส่ามารถจดัตัง้กองทนุได้ 
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ตามวนัและเวลาท่ีกําหนดในข้อ 14.9“วนัและเวลาทําการขายหน่วย
ลงทนุ”   
 
โดยบริษัทจดัการจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 30 วนัทําการหลงัจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากกรณีวนัดงักล่าว
ตรงกบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป 
 
14.1. การขอรับหนงัสือชีช้วนและเอกสารการสัง่ซือ้  
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วน คู่มือภาษี และเอกสารการจองซือ้ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้า
มี) ตามวนัและเวลาท่ีกําหนดในข้อ 14.9“วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ”     
    
14.2. วิธีการเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดในการเปิดบญัชี
ซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และแบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมูล รวมทัง้เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ ณ บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปิดบญัชีโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
14.3. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
14.3.1 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง 
14.3.2 สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
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14.4. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
14.4.1. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่น บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้ครบถ้วน พร้อมทัง้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงินไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด  

 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องสง่ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)พร้อมทัง้ชําระค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวน 

 

14.4.2. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดงัต่อไปนี ้ เม่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซือ้-ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยรหสัประจําตวั โดยปฏิบติัตามขัน้ตอนการทํารายการท่ีกําหนดในหน้าจอของเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) 
หรือตามท่ีระบอุยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) จนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะถือว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 14.00 น. ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงั 14.00 น. ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุหรือในเวลาใดๆ 
ของวนัหยดุทําการ บริษัทจดัการถือว่าเป็นการทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้ให้ใช้เวลาท่ีบนัทึกของเคร่ืองฝาก
ถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทยท่ีบนัทกึรายการเป็นหลกั  
 

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

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องจดัเตรียมเงินในบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสัง่ให้หกัเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุให้เพียงพอสําหรับ
ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัข้องกับการซือ้หน่วยลงทุนในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้บริษัทจัดการจะไม่ทํารายการซือ้
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในครัง้นัน้  
 

บริษัทจดัการจะถือใบยืนยนัการจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เม่ือนายทะเบียนได้ทําการจดัสรรหน่วยลงทนุให้เรียบร้อย
แล้วเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบรูณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทึก
ข้อมลูการขายและจดัสรรหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักล่าวชัว่คราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนัทําการก่อนท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักลา่วข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

14.4.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี  ้ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซือ้ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จาก
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยรหสัประจําตวัเพ่ือใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยปฏิบติัตามขัน้ตอนการทํา
รายการท่ีได้รับฟังจากระบบซือ้หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามท่ีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศพัท์จนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะถือว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 14.00 น.ของวนัทํา
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงั 14.00 น. 
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ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุหรือในเวลาใดๆ ของวนัหยดุทําการ บริษัทจดัการถือว่าเป็นการทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของวนัทํา
การถดัไป ทัง้นี ้ให้ใช้เวลาท่ีบนัทกึของระบบโทรศพัท์ของธนาคารกรุงไทยท่ีบนัทกึรายการเป็นหลกั  
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ดงักลา่วได้ หากผู้สัง่ซือ้และระบบบริการ
ธนาคารทางโทรศพัท์ได้ยืนยนัการทํารายการแล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องจดัเตรียมเงินในบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสัง่ให้หกัเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุให้เพียงพอสําหรับ
ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมเก่ียวข้องกบัการซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้ บริษัทจดัการจะไม่ทํารายการซือ้หน่วย
ลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในครัง้นัน้  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนเม่ือนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบรูณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้
บนัทกึข้อมลูการขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้แล้วเทา่นัน้  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักล่าวชัว่คราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนัทําการก่อนท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักลา่วข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

14.4.4. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยการหกับญัชีเงินฝากโดยอตัโนมติั 
 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัท่ีธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต 
 

โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการดงันี ้ 
1. กรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและ
ถกูต้องและย่ืนให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน (ถ้ามี) 
ระบบจะไม่หกัเงินฝากย้อนหลงัสําหรับงวดท่ีบญัชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอท่ีหกัชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุซึ่งรวมค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง
กบัการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ 
3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไขการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องยกเลิกการใช้บริการ
เดิม กรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม่ย่ืนให้แก่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการยกเลิกการหกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอยกเลิก
หนงัสือยินยอมให้บญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” ย่ืนให้แก่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)   
 

14.4.5. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)   
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ 
โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
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14.4.6. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์ (IVR) ของบริษัทจดัการ หรือผ่านบริการทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
หรือการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

14.4.7. การสัง่ซือ้ผา่นไปรษณีย์  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด 
  

14.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ผู้สัง่ซือ้อาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ 
ผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ” เม่ือชําระท่ีบริษัท
จดัการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัทจดัการ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร
ทหารไทย หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นบญัชีประเภท
กระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชี
ดงักล่าว และหากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ อนึ่ง บริษัท
จดัการอาจเพิ่มบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 

ทัง้นี ้สําหรับการซือ้หน่วยลงทนุผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยู่นอกเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเป็นเงินสด หรือชําระ
เป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานัน้เทา่นัน้  
 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลงักําหนดเวลารับฝากเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนั
เดียวกนัของบริษัทจดัการ หรือในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ ดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการ
จะถือวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้
วนัทําการท่ีเรียกเก็บเงินได้ 
 

หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 

14.5.2. เคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจดัการจะหกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชี
เงินฝากตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชี
เงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ” โดยบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว เป็นบญัชี
ประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึง่หากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 
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14.5.3. บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจดัการจะหกัเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุจากบญัชีเงินฝากตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
นีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ” โดยบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ
ดงักล่าว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัท
จดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 
 

14.5.4 หกับญัชีเงินฝากโดยอตัโนมติั  
บริษัทจะหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอ่ืนซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้ โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ” โดยบญัชีจองซือ้หน่วย
ลงทุนดงักล่าว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 
 

14.5.5  อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็น
การแก้ไขโครงการ 
 

14.5.6 ธุรกรรมอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนๆ   
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ หรือผ่านบริการทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

14.5.7. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นไปรษณีย์  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
จดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

14.6 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท่ี
จํานวนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจํานวนนัน้ปรากฏในบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรจะ
คํานวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแตใ่ช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
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ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบใุนใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุ
ให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวนัของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ก่อนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีซือ้ด้วยวิธีอ่ืนๆ สําหรับ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน”  
ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ทัง้นี ้จะให้สิทธิแก่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบนั
การเงินอ่ืนก่อนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีซือ้ด้วยวิธีอ่ืน ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูใ่ห้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนันัน้ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุแต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือ
ทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
ตอ่ช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่น
หรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 

14.7 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สัง่ซือ้รวมกนัเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนั 
และมีหน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูใ่ห้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนั
นัน้ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรร
หรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ี
ไมไ่ด้รับการจดัสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุระบไุว้ในใบ
คําขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 

14.8 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอ่ืนท่ีจดัตัง้โดยบริษัทจดัการเพ่ือ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนีก้ับบริษัท
จดัการไมไ่ด้  
 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว 
เพ่ือให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 
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สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะกําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว  
 
การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ผู้ จองซือ้มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร  
 
14.9 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 30 วนัทําการหลงัจากปิดการเสนอขายครัง้แรก 
โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบ
ลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ในกรณีท่ีกองทนุได้รับผลกระทบจาก
การชําระหรือรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
  
วนัทําการซือ้ขาย หมายถึง วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็น
วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัทําการของประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และวนัทําการของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ
ในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
(1) บริษัทจดัการอาจจะทําการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วนัและเวลาในการรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือ
กําหนดให้ส่งคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุล่วงหน้า หากเห็นว่าเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งคําสัง่ซือ้
หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซือ้
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
นโยบายการลงทนุได้ หรือกรณีท่ีเห็นว่าอาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นว่ากองทนุอยู่ใน
ภาวะท่ีไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบ โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ
คํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
(2) ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว ตรงกบัวนัท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
(ซึง่อาจเป็นวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดทําการแต่มีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเล่ือนการซือ้หรือขายคืนหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัทําการถดัไป 
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15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 

15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
15.2.1. เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบตามท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่มอบ
สําเนาใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหรือสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี
และการซือ้หน่วยลงทนุ  
 

15.2.2. บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทกึรายละเอียดของผู้ เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

15.2.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งช่ือผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับชําระค่าซือ้
หน่วยลงทนุแล้ว และผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนจะบนัทกึการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุต่อเม่ือนายทะเบียนได้ทําการจดัสรรเงินค่ารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุแล้ว  
 

15.2.4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียนจะดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับตัง้แต่วนัสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และในกรณีท่ีบริษัทจดัการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนั
ทําการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 

15.2.5. บริษัทจดัการจะถือว่าข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นข้อมลูท่ีถกูต้องท่ีสดุ ดงันัน้ หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ในหนงัสือ
รับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบั ตัง้แต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง 
 

16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ:  
-บริษัทจดัการ -ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  :  กรณีปกติ 
บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก ตามรายละเอียดวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีระบไุว้
ในข้อ 16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืน ซึ่งคํานวณตามหวัข้อ “วิธีการคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทนุได้ ดงันี ้ 
 



 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ 37 

16.2.1 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียด
วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีระบไุว้ในข้อ 16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน โดยกรอกใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ระบรุายละเอียดให้
ครบถ้วนและย่ืนตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ จนถงึเวลา 14.00 น.  
 

บริษัทถือวา่คําสัง่ขายคืนท่ีได้รับหลงัจากวนัและเวลาดงักลา่วเป็นคําสัง่ขายคืนสําหรับวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป  
 

ทัง้นี ้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุเป็นมลูคา่ตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป  
 

16.2.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

16.2.3 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

16.2.4 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ 
โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
16.2.5 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั เพ่ือ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

16.2.6. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นไปรษณีย์  
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีการบริการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด 
 

16.2.7. เง่ือนไขในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการชายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว  
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ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็น
กรณีท่ีบริษัทจดัการอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการตามข้อ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ"  
  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอ่ืนท่ีจดัการโดยบริษัทจดัการ 
 

อนึ่ง ในกรณีท่ีบญัชีกองทนุไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชีและบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 

16.2.8 การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
การจดัสรรการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะจดัสรรตามหลกัการ “สัง่ขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีเงิน
สดไมเ่พียงพอต่อการจดัสรรให้ทกุคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรเงินท่ีมีในขณะนัน้ให้ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
พร้อมกนันัน้ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนเงินท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุแตล่ะรายสัง่ขายคืนมานัน้  
 

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท่ีบริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
     

ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะคํานวณจํานวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดย คณูจํานวนหน่วยลงทนุด้วยราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนนัน้  
 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงิน บริษัทจดัการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   
ท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้จํานวนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
    

การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวนหน่วย
ลงทนุตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน  
   

ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ   
  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและการขายคืนดงักลา่วเป็นผลให้หน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือตามทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะคิดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ทัง้หมดนัน้ด้วยวิธีการเดียวกบัหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนและทําให้
เกิดการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทัง้หมดนัน้ ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต่ําของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัเพ่ือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้
ลงทนุทราบ  
  

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นเท่าท่ี
บริษัทจดัการสามารถรับซือ้คืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทนุ     
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บริษัทจดัการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจํานวน
นัน้ 
   

16.2.9  การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  ทกุวนัทําการซือ้ขาย 
รายละเอียด 
บริษัทจดัการจะเปิดรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 30 วนัทําการหลงัจากปิดการเสนอขายครัง้
แรก หากกรณีวนัดงักล่าวตรงกับวนัหยุดให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ี
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการ – 14.00 น. 
โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ในกรณีท่ีกองทนุได้รับผลกระทบจาก
การชําระหรือรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
  

วนัทําการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็น
วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัทําการของประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และวนัทําการของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ
ในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 

16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้า : ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 

17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ คือ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่ง (“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม
อีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุปลายทาง”) โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะดําเนินการนําเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุตามราคารับซือ้คืนจากกองทนุต้นทางซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุปลายทางตามราคาขาย และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) จะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทนุ หรือตอ่ช่ือเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบโดยพลนั 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฎิเสธการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมอ่ืนมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการ หากการสบัเปล่ียนนัน้ทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัทําการ
สดุท้ายของปีนัน้ๆ เพ่ือประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
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บริษัทจดัการจะเปิดบริการการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุสําหรับกองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการท่ีบริษัทจดัการเปิด
ให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เทา่นัน้  
 
17.1 รูปแบบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
1. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
1.1. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี ้ 
1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) ภายในวนัและเวลาท่ีระบใุนข้อ 17.3 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน โดยระบุ
ช่ือกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางท่ีต้องการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้จํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะออกจากกองทนุ
ต้นทาง และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการกําหนด และย่ืนคําสัง่ต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะส่งมอบหลกัฐานการสบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็น
หลกัฐาน 
3) ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกองทนุนีผู้้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุครัง้ละไม่ต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของ
การสัง่ขายคืนท่ีกําหนดไว้ในโครงการจดัการ  
4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือ
ในบญัชีขัน้ต่ําท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ้หากจํานวนเงินทัง้หมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ
มีไม่เพียงพอท่ีจะนําไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืน ตามมลูค่าขัน้ต่ําท่ีระบไุว้ในโครงการของกองทนุปลายทาง บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิท่ีจะปฏิเสธการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
6) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าจากกองทนุอ่ืนมายงักองทนุนี ้และจํานวนเงินท่ีได้ไม่เพียงพอท่ี จะ
นําไปซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่นําเงินดงักลา่วมาซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีต้ามท่ีระบไุว้ในคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ   
7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ยงัไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ” และข้อ 20. “การขายหรือหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการจะถือว่าคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็น
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของวนัแรกท่ีจะเปิดทําการสบัเปล่ียนครัง้ตอ่ไป 
8) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
ทัง้นี ้เง่ือนไขการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใต้วิธีการท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  
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1.2 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีบริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และสมคัรใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสง่
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และขัน้ตอนวิธีการขอใช้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 

1.3 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) 
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั 
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 

2. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจดัการอ่ืน มายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพของ
บริษัทจดัการ   
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุอ่ืนมายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการ สามารถ
ทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสัง่สบัเปล่ียนกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ระหวา่ง บลจ.” หรือใบคําสัง่
อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดเพิ่มเติม ระบจํุานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียน ช่ือกองทนุ และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการกําหนด เพ่ือ
ประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปย่ืนท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่มอบสําเนาหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 

บริษัทจดัการจะยดึถือจํานวนเงินท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพของบริษัทจดัการอ่ืน และข้อมลูการ
ลงทนุเดิม ตามท่ีได้ระบใุนหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ภายใต้ช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และต้องนําสง่เงินลงทนุโดยบริษัทจดัการนัน้ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอ่ืนใด เป็นเงิน
คา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพนี ้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 
 

บริษัทจดัการจะถือวนัท่ีทํารายการสบัเปล่ียนเข้าให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 17.2 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจดัการของกองทนุรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพอ่ืน (กองทนุต้นทาง) นําสง่เงินลงทนุ โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอ่ืนใด ลา่ช้ากวา่วนัท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัท
จดัการจะถือวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการซือ้ มิใช่รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยระบไุว้ในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมเพ่ือการ  เลีย้งชีพตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือแนบเป็นหลกัฐานประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ได้ประจําปี 
 

3. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอ่ืน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีความประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุไปยงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการอ่ืนสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสัง่สบัเปล่ียนกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ระหว่าง 
บลจ.” หรือใบคําสัง่อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดเพิ่มเติม โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง จํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนกองทนุ
ต้นทางเพ่ือไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการจะสบัเปล่ียนออกจากกองทนุต้นทาง ช่ือบริษัทจัดการของ
กองทนุปลายทางพร้อมทัง้เอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด และช่ือบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของบริษัทจดัการของกองทนุปลายทาง
เพ่ือประกอบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปย่ืนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือ
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลกัฐาน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีท่ีจะต้องแจ้งต่อบริษัทจดัการของกองทนุปลายทางนัน้ถึงการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วเอง 
 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทนุหรือจํานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงศ์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือใน
บญัชีขัน้ต่ําท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
 
บริษัทจดัการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ซึง่หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ใน
กรณีดงักล่าวให้แก่กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพท่ีผู้ ถือหน่วยประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการท่ีรับผิดชอบดําเนินการกองทนุ
รวมเพ่ือการเลีย้งชีพดังกล่าวตามท่ีระบุไว้ในใบคําขอสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์แล้ว ทัง้นี  ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกบัมลูค่าขัน้ต่ําในการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางด้วย หากมลูค่าเงินโอนไปเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุกองทนุรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพไม่เพียงพอต่อมลูค่าขัน้ต่ําของการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ผู้ ถือหนวยลงทนุอาจเสียสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีได้ 
 
17.2. ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุต้นทาง และสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าไปยงักองทนุปลายทาง โดยใช้
มลูค่าหน่วยลงทนุตามตารางดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
โดยแบง่ประเภท ดงันี ้
 
ตารางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

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

กอง KT-ST 
T กองทนุทกุประเภท T 

 
 
 

กองทนุตราสารหนี ้

 
 
 

T 

กองทนุตลาดเงิน / กอง KT-ST T+1 
กองทนุตราสารหนี ้ T 

กองทนุผสม+ตราสารทนุ 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

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

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

 
 

T+2 
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กองทนุผสม+ตราสารทนุ 

 
 
 
 

T 

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

กองทนุผสม+ตราสารทนุ T 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

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

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

 
 

T+3 

 
 
 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 
KTGT1 

 
 
 

T 

กองทนุตลาดเงิน / กอง KT-ST  
 
 
 

T+2 

กองทนุตราสารหนี ้
กองทนุผสม+ตราสารทนุ 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

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

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

 
 
 
กองทนุรวมตา่งประเทศ  
KT-OIL / KT-GOLD  

 
 
 

T 

กองทนุตลาดเงิน / กอง KT-ST  
 
 

T+3 

กองทนุตราสารหนี ้
กองทนุผสม+ตราสารทนุ 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

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

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

 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 
KTIL / KT-ENERGY / 
KT-MINING /  
KT-PRECIOUS /  
KT-AGRI /  
KT-PROPERTY 

 
 
 

T 

กองทนุตลาดเงิน / กอง KT-ST  
 
 

T+4 
 
 

กองทนุตราสารหนี ้
กองทนุผสม+ตราสารทนุ 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

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

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

 
 
กองทนุรวมตา่งประเทศ  
KT-FINANCE / 
KT-BOND 

 
 
 

T 

กองทนุตลาดเงิน / กอง KT-ST  
 
 

T+5 
 
 

กองทนุตราสารหนี ้
กองทนุผสม+ตราสารทนุ 
กองทนุรวมตา่งประเทศ 

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

/ KT-GOLD / KT-PRECIOUS / KT-AGRI / 
KT-PROPERTY และ KT-BOND 
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หมายเหต ุ:  
- ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีกองทนุประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากกองทนุข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิมเติมการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุของกองทนุประเภทใหมน่ัน้ โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
- บริษัทขอสวนสทิธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตารางการสบัเปล่ียนดงักลา่ว ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ใดๆท่ีสง่ผลกระทบตอ่ระยะเวลาการชําระเงินหรือรับ
ชําระเงินคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ซึง่มีผลตอ่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

                 
17.3. วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบ
ลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัท่ีมิใช่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ในกรณีท่ีกองทนุได้รับผลกระทบจาก
การชําระหรือรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
วนัทําการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็น
วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัทําการของประเทศท่ีกองทนุหลกัลงทนุ และวนัทําการของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ
ในตา่งประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
(1) บริษัทจดัการอาจจะทําการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลด วนัและเวลาในการรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
หรือกําหนดให้ส่งคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุล่วงหน้า หากเห็นว่าเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งคําสัง่
ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่า
ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ
นโยบายการลงทนุได้ หรือกรณีท่ีเห็นว่าอาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นว่ากองทนุอยู่ใน
ภาวะท่ีไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบ โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ
คํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
(2) ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว ตรงกบัวนัท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
(ซึง่อาจเป็นวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดทําการแต่มีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเล่ือนการซือ้หรือขายคืนหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัทําการถดัไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
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18. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่
หนึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจาก
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่เกิน 10 วนัทํา
การนบัตัง้แตว่นัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การ
ผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  
(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  
(3) ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัอ่ืน และมีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  
 

19. การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน : 
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ี
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 

(2) เม่ือบริษัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน 1 วนัทําการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

(3) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ และการกําหนด
อตัราสว่นการลงทนุ เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอยา่งมีนยัสําคญั 
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(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้
ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แตล่ะแหง่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไมส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และทําให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอน
เงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 
(ค) ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศและกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว 
 

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัท
จดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ี
ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) เกินหนึง่วนัทําการ บริษัท
จดัการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนั
ทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ในทนัทีท่ีสามารถกระทําได้ด้วย  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ี
ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  
 

2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ
ประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 
 
 

20. การขายหรือหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการ
ติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุออกไปได้ 
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21. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ : 
กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน 
บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 
โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการ
จะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
 

22. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตัวแทน 
(ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) : 
22.1 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียน
ของกองทนุ ตามวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(2) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดัการตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด  
(3) แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สินของ
กองทนุไปลงทนุ และนําทรัพย์สนิและผลประโยชน์ดงักลา่วของกองทนุฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(4) เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าท่ีจําเป็น ทัง้นี ้เพ่ือรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอ่ืนใดแทนกองทนุกบัผู้ออกหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ เพ่ือให้ได้รับ
การชําระหนีห้รือได้มาซึง่สทิธิในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีกองทนุพงึจะได้จากการลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
(6) รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นการ
ชัว่คราว หรือการปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 14 "การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก" และกรณีการไม่
ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 19 “การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วหรือยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ 
(8) เล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ในข้อ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 
(9) สัง่จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามอตัราท่ีระบใุนข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและกองทนุ” 
(10) ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการกองทนุ ตามอตัราท่ีระบใุนข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและกองทนุ” 
(11) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
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(12) ชีแ้จงและดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุทราบใน
กรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ
หรือตอ่การเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุอยา่งมีนยัสําคญั 
(13) ยกเลกิกองทนุตามท่ีกําหนดในข้อ 29 “การเลกิโครงการ” 
(14) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(15) จดัทํางบการเงินของกองทนุให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ และตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(16) จดัทํารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี  และรายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทนุ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 2 เดือนนบัตัง้แต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และภายใน 3 เดือนนบัตัง้แต่วนัสิน้ปีบญัชีของกองทนุ รวมทัง้
จดัให้มีรายงานดงักลา่วฉบบัลา่สดุไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 
(17) จดัทํารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนั และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัทําการนัน้ 
(18) จดัทํารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนั และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุสิน้วนัทําการนัน้ 
(19) จดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด ซึง่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัท่ีหลกัทรัพย์มีมลูค่าเกินอตัราท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ
และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีหลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราท่ี
กําหนด 
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูท่ีได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอ่ืนนอกจากการจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนเงินทนุ และการแก้ไขเพิ่มเติมจํานวน
และมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีได้
แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 
(21) จดัทําหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชี เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และจดัสง่ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี รวมทัง้จดัสง่และดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจดัสง่หนงัสือชี ้
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัพร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้สนใจลงทนุ และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ท่ีทําการทกุแห่ง
ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เพ่ือประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุ 
(22) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติัของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขใน
การเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีกําหนดในข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นีโ้ดยได้รับอนญุาตจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
(23) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทนุและจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
(24) จดัให้มีผู้สอบบญัชีซึ่งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วย การให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 
(25) แตง่ตัง้ผู้ ชําระบญัชีของกองทนุเม่ือยติุหรือเลกิกองทนุ ทัง้นีโ้ดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(26) แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(27) ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้ถงึซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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(28) ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 

22.2  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีกําหนดในสญัญา 
(2) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุ รับเงินต่างๆ ท่ีกองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และดําเนินงานของกองทนุ เช่น เงิน
ซือ้หน่วยลงทนุ และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทนุและนําเข้าไว้ในบญัชี
เงินฝากของกองทนุและหรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
(3) จดัให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย สัง่ซือ้ตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับ
ชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ เม่ือตรวจสอบหลกัฐานถกูต้องและครบถ้วนแล้ว 
(4) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
(5) พิจารณาให้ความเหน็ชอบแก่บริษัทจดัการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณีท่ีวิธีการ
คํานวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมลูค่า หรือกรณีท่ีเป็นทรัพย์สินอ่ืน
นอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(6) จ่ายเงินตามคําสัง่ของผู้ ชําระบญัชีให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์เพ่ือคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(7) ทําหน้าท่ีในช่วงระยะเวลาการชําระบญัชีดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ดแูล รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่การชําระบญัชีจะเสร็จสิน้ 
(ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชี ปฏิบติัตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ี
ผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 จน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 
ทัง้นี ้หน้าท่ีของผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิน้สดุลงเม่ือผู้ ชําระบญัชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(8) รับรองความถกูต้องในการคํานวณ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
บริษัทจดัการได้คํานวณไว้ เม่ือเหน็วา่คํานวณถกูต้องแล้ว  
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ ดแูล ทวงถาม  ติดตามทรัพย์สินหรือ
รักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุ การรับเงินปันผล การรับดอกเบีย้ และ/หรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทนุพึงจะได้รับ 
รวมทัง้ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสทิธินัน้ ๆ รวมทัง้แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความจําเป็นท่ีต้องป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยู่
หรือเก่ียวข้องกับหลกัทรัพย์นัน้ๆ การเปล่ียนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของ
กองทนุ โดยทนัทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
10) จดัทํารายงานและบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่แก่บริษัทจดัการ 
(ก) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจําหน่ายหลกัทรัพย์ ดอกเบีย้ 
และอ่ืนๆ 
(ข) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้ 
(ค) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ 
(ง) จดัทํารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วย
ลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
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(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการ ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจุบันและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
เคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงักล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
(12) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด 
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในช่ือของกองทนุ เพ่ือประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ การรับดอกเบีย้และอ่ืนๆ 
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ 
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจดัการในกรณีการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มี
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ กรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว 
หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และ
กรณีราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีต้ามตราสารแห่งหนีต้ามวิธีท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
(17) แสดงความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์ เก่ียวกบัการจดัการกองทนุในรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และ
รายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทนุ เพ่ือแจ้งแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือนนบัตัง้แต่วนัสิน้
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และภายใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัสิน้ปีบญัชีของกองทนุ  
(18) รับรองความถกูต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุแก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนเงินท่ี
บริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีของกองทนุ และจํานวนหน่วยลงทนุท่ียกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุในแต่ละวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจดัการเพ่ือชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
(20) รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากบริษัทจดัการเพ่ือเข้าบญัชีของกองทนุ 
(21) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศท่ีบริษัทจดัการประสงค์จะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่ง
หลกัทรัพย์นัน้ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินอ่ืนซึง่มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็น
ตวัแทนในการทําหน้าท่ีรับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
(22) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
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(23) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึง่พิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึน้จากความประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือ
การไม่กระทําตามหน้าท่ี โดยเจตนาทุจริตของผู้ ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 
 

22.3 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุสนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมตา่งๆ สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการหรือกองทนุ (ถ้ามี) 
ตามท่ีระบใุนสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(3) จดัส่งหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเก่ียวกบัการขอใช้บริการกองทนุเปิดและการสัง่ซือ้หรือการขายคืนหน่วยลงทนุ 
(5) รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ หรือชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 
(7) สง่มอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
(8) ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อการตดัสินใจในการลงทนุหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุอย่างมี
นยัสําคญั 
(9) ปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับวิธีการโฆษณาเพ่ือจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
(10) ทําหน้าท่ีให้บริการและให้ข้อมลูหรือเอกสารใดท่ีจําเป็นในการตดัสินใจลงทนุในกองทนุ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้สนใจทัว่ไป 
รวมทัง้ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 

22.4. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย : ไมมี่  
 
22.5. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่  
 
22.6. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ : ไมมี่  
 
22.7. สทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของท่ีปรึกษากองทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี่  
 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 
23.1. คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 
23.1.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
- ในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ไมมี่ 
- ภายหลงัจากระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคาขาย 
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อนึง่ การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้
ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ 
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ไม่
เทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบข้อมลู
ดงักลา่ว 
 

23.1.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคารับซือ้คืน ทัง้นี ้ในปัจจบุนัจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียม 
ดงักลา่ว 
 

23.1.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
- กรณีเป็นกองทนุต้นทาง (switching out) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคารับซือ้คืน 
- กรณีเป็นกองทนุปลายทาง (switching in) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคาขาย 
 

23.1.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 

23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 

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

23.1.7. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
-  คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
ไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บ เม่ือสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุโดย
คํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพ่ือนําเงินดงักลา่วไปชําระเป็นคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสัง่ซือ้หรือสัง่
ขายหลกัทรัพย์ ตามท่ีกองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์  
 

- คา่ธรรมเนียมการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
- คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุหรือการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 
- คา่ธรรมเนียมการหกังินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 
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- คา่ธรรมเนียมในการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) หรือผา่นเคร่ืองฝาก
ถอนอตัโนมติั (ATM) ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 
 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึง่เป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย เช่น คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากบั
นายทะเบียน คา่แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูในทะเบียน เป็นต้น ตามท่ีบริษัทจดัการ / นายทะเบียนกําหนด 
 

23.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 
23.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมดงักลา่ว
ข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ 
 

23.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกันกับ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น  ณ วนัท่ีคํานวณ 

  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์นีย้งัไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศท่ีคิดไม่เกินร้อยละ 0.05 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิเฉพาะท่ีลงทนุในตา่งประเทศ 

 

23.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบัค่าธรรมเนียมดงักลา่ว
ข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ 
 

23.2.4. คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ไมมี่ 
 

23.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ไมมี่ 
 

23.2.6. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุ
เฉล่ียเทา่กนัทกุวนั เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่  
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(ก) ค่าใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจน
การสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่มเ่กิน 1,000,000 บาท  
(ข) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนหรือทยอย
ตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของคา่ใช้จ่ายนัน้ ได้แก่  
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
การสง่เสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
(ข) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศ
ของสมาคม  
(ค) ค่าจดัทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน บตัร
กองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บตัรกองทนุ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ค่าจดัทําจดัพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กลา่วรายงานตา่ง ๆ สาส์นถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ง) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวกบัการแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ การจดั
ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คา่จดัทํา คา่พิมพ์และจดัสง่หนงัสือชีช้วนและรายงานประจําปีถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ฉ) คา่แปลเอกสารท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  
(ช) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้าน
กฎหมายเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ  
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ คา่ใช้จ่ายในด้านนิติกรรม คา่ประเมินราคา คา่จดจํานอง คา่ปลดจํานอง คา่จดัพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้
คา่ใช้จ่ายด้านภาษี คา่ทําประกนัภยัดแูล และเก็บรักษาตลอดจน คา่ใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิดงักลา่ว  
(ญ) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากร
สําหรับหนัง สือโ ต้ตอบกับผู้ ถือหน่วยลงทุน  ค่าพาหนะ  ค่าใ ช้จ่ ายในการ ส่ือสารโ ต้ตอบโดยวิ ธี อ่ืน ท่ี มิ ใช่ทางไปรษณีย์  
(ฏ) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการชําระบญัชีและเลกิกองทนุ  
(ฐ) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ด ของกองทนุรวม  
(ฑ) คา่ธรรมเนียมตอ่รายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบ-สง่มอบหลกัทรัพย์ในการลงทนุในตา่งประเทศ (Transaction Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการติดต่อประสานงานกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เก่ียวกบัการดําเนินงานต่างๆ ของ
กองทนุ เช่น คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่โทรสารทางไกล คา่เดินทาง คา่ท่ีพกั คา่เบีย้เลีย้ง คา่ประกนัการเดินทาง เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง 
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีท่ีเกิดจากการลงทนุในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศไทย
และตา่งประเทศ (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง 
(ด) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel รวมทัง้
ระบบอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของกองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง 



 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ 55 

(ต) คา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการมีบญัชีและการโอนหลกัทรัพย์ของกองทนุของธนาคารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง 
(ถ) คา่ใช้จ่ายและ/หรือคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
คา่ประกนัความเส่ียงอนัเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ/หรืออตัราดอกเบีย้ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง 
(ท) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการชําระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศสําหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ (ถ้า
มี) ตามท่ีจ่ายจริง 
(ธ) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง 
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่ง
ประเทศไทย  
 
(3) ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซือ้หลกัทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทนุของค่าซือ้หลกัทรัพย์เม่ือมีการซือ้หลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรัพย์เม่ือมีการขายหลกัทรัพย์ ได้แก่  
(ก) คา่อากรแสตมป์  
(ข) คา่ธรรมเนียมหรือคา่นายหน้าการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
(ค) คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
(4) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุซึง่มิได้ระบไุว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวนเงิน
และเวลาท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุโดย
บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอตัราท่ีกําหนดในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการ
อย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ่งบริษัทจดัการ จดัทําเม่ือสิน้รอบระยะเวลา
บญัชีแตล่ะปี  
 
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีสามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมลูค่า
ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขอมติผู้ ถือหน่วย/
แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทนุสามารถ
ดรูายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงได้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุป ใหม่ทกุรอบปีบญัชี เพ่ือแสดงรายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนั
สิน้ปีบญัชีท่ีผา่นมา 
 
• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทนุ ของกองทนุซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจําปี  
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุจะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั  
 
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
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หมายเหต ุ:  
*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทกุวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนในแต่ละวนัท่ี
คํานวณนัน้เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด
ในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน 
  

** ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวน หรือทยอย
ตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของคา่ใช้จ่ายนัน้  
 

*** ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซือ้หลกัทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทนุของค่าซือ้หลกัทรัพย์เม่ือมีการซือ้หลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรัพย์เม่ือมีการขายหลกัทรัพย์ 
  

**** บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้จริง 
  

ทัง้นี ้การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

23.3. การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
23.3.1. กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของ
กองทนุรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม หรืออตัราคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วนั ตามวิธีการดงัตอ่ไปนีก่้อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 
(1)  ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 
(2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานท่ี

ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 

23.3.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการจะมีการลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
บริษัทจดัการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ 23.3.1 และข้อ 23.3.2 ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลง
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 
 

23.3.3 กรณีท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ใน
การคิดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตามท่ีระบใุนข้อ 23.1 และ 23.2 เป็นอย่างอ่ืนในอนาคต บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์ท่ีบงัคบัใช้ใหมโ่ดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
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24. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
24.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ  
1. บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุจะคํานวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุท่ีลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
ต่างประเทศรวมกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิท่ีกองทนุลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอ่ืน การใช้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกลุต่างประเทศ เพ่ือคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วย
ลงทนุเป็นเงินบาท ในกรณีท่ีมิได้มีการทําสญัญาประกนัความเส่ียง บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสม ณ วนัทําการนัน้เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ โดยอตัราแลกเปล่ียนดงักลา่วเป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทกุครัง้  
 

2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะใช้ราคาปิดท่ีประกาศลา่สดุ (ใน
ตา่งประเทศ) ของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุไปลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุตา่งประเทศไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศให้กบับริษัทจดัการ และ/
หรือกองทนุตา่งประเทศมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัท
จดัการไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ
ตา่งประเทศ 
 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้ใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของ
สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว  
เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุตา่งประเทศไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศให้กบับริษัทจดัการ และ/
หรือกองทนุตา่งประเทศมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัท
จดัการไมส่ามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับมลูคา่
หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) วนัทําการซือ้ขายหนวยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป  
(ข) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป  
เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุตา่งประเทศไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศให้กบับริษัทจดัการ และ/
หรือกองทนุตา่งประเทศมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัท
จดัการไมส่ามารถประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุภายในวนัทําการถดัไปได้ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 
มลูคา่หน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศ ภายในวนัทํา
การถดัไป  
เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุตา่งประเทศไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศให้กบับริษัทจดัการ และ/
หรือกองทนุตา่งประเทศมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัท
จดัการไมส่ามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายในวนัทําการถดัไปได้ บริษัทจดัการจะประกาศ
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

การประกาศมลูคา่และราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจดัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(2) ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) 
หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุภายใน 2 วนัทําการถดัไปก็ได้ 
(3) ดําเนินการประกาศทางหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัเพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักล่าวภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  
(4) จดัให้มีข้อมลูดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อมลูดงักล่าวด้วย
หรือไมก็่ได้ 
 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณนัน้  
 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้     
ดแูลผลประโยชน์  
 

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้ 
(3.1) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับมลูค่าหน่วย
ลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และ
ประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็น
ตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ
รวมเปิด 
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4. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัตามข้อ 2. เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้น
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 
 

24.2. หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
1.ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง
ตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ทราบถงึความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทํา
การของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอก
ท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่
ถกูต้อง  
 

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เน่ืองตอ่การคํานวณราคาหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป 
เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 
ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแตว่นัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ี
ราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่
สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทนุนัน้
ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงาน
ดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้  
 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
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(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่
ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุในช่วง
ระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. แต่
จะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้
แทน  
 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของ
ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
หากปรากฏวา่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ี
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักลา่ว 
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบั
สว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของ
กองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่ง
ของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เท่ากบั
สว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ี
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักลา่ว  
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไม่ถงึหนึง่ร้อยบาท บริษัท
จดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักลา่วไมมี่สถานะเป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัทจดัการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตาม
ข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้น
แตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  
 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี 30 เดือน มิถนุายน 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี : 30 เดือน มิถนุายน พ.ศ.2554 
 

26. การกาํหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไมมี่  
 

27. สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
27.1. สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  
บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัท่ีจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุนําหน่วยลงทนุมาขายคืนแก่บริษัท
จดัการ หรือผ่านผู้สนบัสนนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนําหน่วยลงทนุมาขายคืนได้ทกุวนัทําการรับซือ้คืนตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ซึง่คํานวณตามหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ” และได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีท่ีบริษัทจดัการดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว”  

 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทนุเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไข
และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ใน
กฎหมายภาษีอากร ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 
 

27.2. สทิธิในการรับเงินปันผล : ไมมี่  
 

27.3. สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถโอนหน่วยลงทนุได้ ดงันัน้ นายทะเบียนจะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ 
 

27.4. สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติ เพ่ือทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจดัการ ได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
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ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัท
จดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนน
เสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

27.5. สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือโครงการสิน้สดุลง โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เห็นชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี โดยจะได้ดําเนินการให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระภาระหนีส้ินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีระบไุว้ในหวัข้อ “การชําระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลกิโครงการ” 
 

27.6. สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  
27.6.1. สทิธิในการได้รับประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ีกองทนุจดัไว้ให้สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ในอนาคต เม่ือได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการอาจจดัหาสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุเพิ่มเติม โดย ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะได้รับประโยชน์นีอ้ยา่งเทา่เทียมกนัทกุราย ทัง้นี ้บริษัทจดัการถือวา่ได้รับมติ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว อยา่งไรก็ตาม สทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ เหลา่นีมิ้ได้ช่วยให้ระดบัความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลง  
 

อนึง่ เน่ืองจากบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการจดัหาสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ เอง บริษัทจดัการจงึขอสงวนสทิธิในการแก้ไข 
เปล่ียนแปลงหรือยกเลกิเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้สิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อน  
 

27.6.2. สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ  
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน หรือนําไป
เป็นประกนั  
 

27.6.3. สทิธิในการได้รับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิได้รับชําระคา่ซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ในกรณีท่ีกองทนุไม่สามารถชําระค่ารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตามท่ีกําหนดไว้ภายใต้หวัข้อ “การชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
แทนเงิน”  
 

27.6.4. สทิธิในการเปล่ียนแปลงข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบญัชีกองทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีได้แจ้งไว้เม่ือเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือเปิดบญัชีกองทนุ ต้องกรอก
ใบคําขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล และย่ืนให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพ่ือแก้ไขข้อมูลโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องย่ืนเอกสาร
ประกอบ (ถ้ามี) เพ่ือให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบญัชีกองทนุต่อไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุต้อง
รับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมลู 
 

28. วธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  
28.1 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ จะต้อง
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
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ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีจดัการ ได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุ
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้มีมติให้แก้ไข กรณีท่ีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ หรือในกรณีท่ีเป็นกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือคํานวณเฉพาะหน่วยลงทนุแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดัการ
จะนําสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการ
นับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนต่อไป และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถ่ินอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายในวัน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และวนัท่ีได้มีมติให้แก้เพิ่มเติมแล้วแตก่รณี  
 

28.2 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดัใน
การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทาง
ท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 

29. การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  
เง่ือนไขพิเศษในการเลกิกองทนุ :  
29.1 หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้ 
(1) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัทําการใด  
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด แตไ่มร่วมถงึกรณีท่ี
เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ   
(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดตอ่กนัคิดเป็นจํานวนเกินกวา่สองในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  แตไ่มร่วมถงึกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน และการขาย
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ   
 

29.2 เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่กองทนุหรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
 

29.3 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุ 
 

29.4 สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุ หากปรากฎเหตดุงัต่อไปนี ้
(1) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมท่ีขดัหรือแย้งกบั
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการกองทนุรวมมิได้ปฏิบติัหรือดแูลให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัสง่หรือ
แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
(3) ในกรณีทีเป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หากปรากฎข้อเทจ็จริงวา่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบคุคลอ่ืนใดท่ี
มิใช่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
(4) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ปฏิบติัหรือไมส่ามารถดําเนินการตามคําสัง่ของสํานกังานตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  



 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ 64 

29.5 เม่ือสํานกังานมีคําสัง่เลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานกังานมีคําสัง่เพิกถอนการอนมุติัจดัตัง้กองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุ  
 

29.6 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีเลกิกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว หากเกิดเหตกุารณ์
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินท่ีได้รับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
(3) กรณีท่ีไมส่ามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทนุของโครงการ 
(4) กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไมเ่พียงพอตอ่การจดัตัง้กองทนุ เพ่ือนําเงินไปลงทนุใน
ตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
(6) กรณีท่ีกองทนุ SPDR® Gold Trust มีประเภทและชนิดของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีกองทนุเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่
อาจลงทนุได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สนิดงักลา่วจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

30. การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  
(ก) ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการ ท่ีปรากฏเหตตุาม 29.1 
  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.1  
 

(ค) จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการท่ีปรากฏเหตุ
ตาม 29.1 เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั  
 

(ง) ชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัทําการท่ีปรากฏเหตตุาม 29.1   และเม่ือได้ดําเนินการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
  

เม่ือได้ดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม 
  
31. การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลกิโครงการ :  
บริษัทจดัการจะจัดให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ี
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชําระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ทําการอย่างอ่ืนตามแต่
จําเป็นเพ่ือชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับ
ค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการ
เฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตาม
หลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
 

เม่ือได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และภายหลงั
จากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสทิธ์ิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพ่ือการเล้ียงชีพ 65 

32. อ่ืนๆ :  
สทิธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
32.1. สทิธิและหน้าท่ีเก่ียวกบัภาษีของผู้ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึง่ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดได้จากคูมื่อภาษีเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ  
 

32.1.1. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2544  
 

32.1.2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 90) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงิน
ได้สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2544  
 

32.1.3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 91) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงิน
ได้สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2544  
 

32.1.4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได้ (ฉบบัท่ี 93) เร่ือง กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงิน
ได้สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
ลงวนัท่ี 19 มิถนุายน 2544  
 

32.1.5. กฎหมายภาษีอากรอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องท่ีจะมีขึน้ในอนาคต  
 

32.2. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
การลงทนุในกองทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ดําเนินการตามเง่ือนไขท่ี
กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจงึมีหน้าท่ีตอ่ไปนี ้ 
 

32.2.1. ศกึษาคูมื่อภาษีอากร และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุให้ชดัเจนก่อนตดัสนิใจลงทนุ  
 

32.2.2. ตรวจสอบการลงทนุในกองทนุเพ่ือการเลีย้งชีพของตนเองให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร  
 

32.2.3. แสดงข้อมลูการลงทนุต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือมีการลงทนุไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขในการได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร  
 

32.2.4. หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

32.3 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียนให้บริษัท
จดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่
คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่
วนัท่ีบริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัท
จดัการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้  โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเป็นสําคญั  และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่ว 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   
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32.4 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ
รวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ
ในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
ทัง้นี ้โดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้
(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
(2) การจํากดัสิทธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ 
เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีได้รับการยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน 
(ค) ในระหวา่งการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดินบริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออก
จากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวมโดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
(3) ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่น
ท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุชนิด
นัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัท
จดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 
32.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (soft commission) 
บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่วใน
การจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
 (2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 
 
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็น
ธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
 
บริษัทจดัการไม่สามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ีไม่พงึ
กระทํา เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจดัให้แก่บริษัทจดัการหรือพนกังานของบริษัทจดัการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษัทจดัการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ท่ี www.ktam.co.th " 
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32.6 การกู้ ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน 
บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุได้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนได้เฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุ 
(2) เงินท่ีได้จากการกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(3) จํานวนเงินกู้ ยืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ เว้นแต่ในกรณี
จําเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุ
ในวงกว้าง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดงักล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ 
(4) คู่สญัญาในการกู้ ยืมเงินเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคู่สญัญาเป็นกองทนุสว่นบคุคลหรือกองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคลหรือกองทนุรวมนัน้จะต้องไม่อยู่ภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการนัน้เอง 
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญากู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
 
การกู้ ยืมเงินดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ ยืมเงินแต่ละครัง้ต้องมี
ระยะเวลาตามสญัญากู้ ยืมเงินแตล่ะสญัญาไมเ่กิน 90 วนั 
นอกจากนี ้การทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุดงักลา่วข้างต้น ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยศนูย์ซือ้
ขายตราสารหนีไ้ทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายสุญัญาไมเ่กิน 90 วนั 
 
ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการจดัทําและจดัสง่รายงานการกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
32.7 ตวัชีว้ดัของกองทนุนีค้วรเปรียบเทียบกบั อตัราผลตอบแทนของดชันีราคาทองคํา LBMA Gold Price AM ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ
ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณ เป็นดชันีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ทัง้นี ้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงดัชนีชีว้ัดผลการดําเนินงานดังกล่าวได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับดัชนีเปรียบเทียบท่ีกองทุนใน
ตา่งประเทศลงทนุ ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
32.8 การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125 (5) แหง่พระราชบญัญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดัสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่า
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศ
คณะกรรมกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.9 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวม
ได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเหน็ชอบให้ดําเนินการดงักลา่วและ
มีผลผกูพนัตามมติ 
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 
 
ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ
จดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม
ดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ให้
ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุ
ชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่
หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.10 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) 
โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยวา่ในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมาย
ท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 
  
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลกัษณะตาม
หลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 
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(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สิน
ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้า
ร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป 

 
เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ี
เก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้
 
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกบัประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําสง่หลกัฐานเพ่ือ
ยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการ
ดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ี
บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   
(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 
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(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมี
การดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

 
การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้
บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุ
อาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติับริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  

 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จดัการ (รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงั
หน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
33. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  ไมมี่ 
 


