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คําจํากัดความ / คํานิยาม :  
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเล้ียงชีพ 
 

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเล้ียงชีพ 
 

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  หมายถึง กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเล้ียงชีพของผูถือหนวย
ลงทุน 
 

หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของ กองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเล้ียงชีพ 
 

ผูถือหนวยลงทุน หมายถึง ผูถือหนวยลงทุนของ กองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเล้ียงชีพ 
 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 

ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเล้ียงชีพ 
 

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเล้ียงชีพ 
 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแลวแตกรณี 
 

ที่ปรึกษาการลงทุน หมายถึง ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทจัดการแตงต้ัง  
 

ที่ปรึกษากองทุน หมายถึง ที่ปรึกษากองทุนที่บริษัทจัดการแตงต้ัง  
 

วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนกําหนด  
 

วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หมายถึง วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที่บริษัทจัดการกําหนด
เพิ่มเติม  
 

คําเสนอซ้ือ หมายถึง คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการเปนการท่ัวไปท่ีผูทําคําเสนอซ้ือตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ   
 

แกไขราคายอนหลัง หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองโดยแกไขราคายอนหลังต้ังแตวันที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน  
 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือ
การจายเงินซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวน
หนวยลงทุน  
 
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดต้ังขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น  
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กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด  
 
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทท่ีเก่ียวกับการจัดการลงทุน  
 
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดตามทะเบียน
หนวยลงทุน เม่ือส้ินวันที่คํานวณนั้น โดยคํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล  
 
ราคาเสนอขายหนวยลงทุน หมายถึง ราคาขายหนวยลงทุนคร้ังแรกซ่ึงเทากับมูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวย
ลงทุน (ถามี)  

 
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนที่ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง หักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และคําส่ังตาง ๆ ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและท่ี
แกไขเพิ่มเติม 
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สวนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเล้ียงชีพ 
 

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai High Dividend Equity RMF 
 

1.3. ชื่อยอ :  KT-HiDiv RMF 
 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปด  
 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายคร้ัง 
 

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไมกําหนด  
 

1.7. อายุโครงการ : -  ป -  เดือน -  วัน  
 

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) :  
 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  
 

เงื่อนไขอื่นๆ :  
 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
 

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

2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :  
(1) ในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได ไมเกิน
รอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แตไมเต็ม
จํานวนท่ีเพิ่มอีกรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขาย
หนวยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก
ไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
(2) การเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
2.3. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท  
 

2.4. จํานวนหนวยลงทุน : 100,000,000 หนวย  
 

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
 

2.6. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก : 500.00 บาท  
 

2.7. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป : 500.00 บาท 
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2.8. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : 500.00 บาท 
 

2.9. จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : 50 หนวย 
 
2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด  
 
2.11. จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ 
การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน :  
3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  
เพื่อสงเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวเพ่ือการเล้ียงชีพหลังเกษียณอายุ โดยผูลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีปจจัยพ้ืนฐานและผลการ
ดําเนินงานท่ีดี มีอัตราการจายเงินปนผลที่ดีและสมํ่าเสมอ  
 
3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง  
 
3.3. ประเภทกองทุนรวม :  พิเศษ  
 
3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแหงทุน 
 
3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) :   
กองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน  
เพื่อ การลดความเส่ียง (Hedging)  
 
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) :  ไมลงทุน 
 
3.8. ลักษณะพิเศษ :  
- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (Specific Fund) 
- กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  (Retirement Mutual Fund : RMF) 
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3.9. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  
กองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีปจจัยพื้นฐาน ผล
การดําเนินงานท่ีดี มีประวัติการจายเงินปนผลที่ดี สมํ่าเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจายเงินปนผลในอนาคต โดยมีอัตราสวน
การลงทุนในหลักทรัพยเหลานี้โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ สําหรับกรอบการพิจารณา
คัดเลือกหลักทรัพยจะประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1. ประวัติและอัตราการจายเงินปนผลในอดีต พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากปนผล (dividend yield) ความสม่ําเสมอใน
จายเงินปนผล รวมถึงการเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของตลาดฯ และ/หรือ 

2. แนวโนมการจายเงินปนผลของบริษัทที่คาดการณในอนาคต พิจารณาจากโครงสรางการเงิน ศักยภาพการจายเงินปนผล 
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และ/หรือ 

3. สถานะการเงิน ผลประกอบการ และกระแสเงินสดทั้งในปจจุบันและอนาคตของบริษัท  
 
ทั้งนี้ ผูจัดการกองทุนจะพิจารณากรอบการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ โดยจะพิจารณาถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย และสภาพคลองของหลักทรัพย ควบคู
ไปดวย 
 
สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารแหงหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตราสารทางการเงิน และเงิน
ฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได 
 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียง (Hedging) ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมท้ังกองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทํา
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดย
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด แตจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่
มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade), ตราสารหน้ีที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ 
(Unrated Securities), หลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) และตราสารหน้ีที่มี
ลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  
 

กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสาร
หนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น 
 

อนึ่ง อัตราสวนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใตสภาวการณที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวน
การลงทุนที่กําหนดไว อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณที่ไมปกติหรือมีความจําเปน เชน การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ ตลอดจนความไมมีเสถียรภาพในระบบตลาดเงิน หรือการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอยางมีนัยสําคัญ 
เปนตน โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการตามวิธีการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

3.10. การลงทุนในตางประเทศ : ไมมีการลงทุนในตางประเทศ 
วงเงินการลงทุนในตางประเทศบางสวน ไมเกิน  ลานเหรียญ หรือไมเกินรอยละ  ของ NAV  
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3.11. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :  
 

3.12. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 
3.12.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ี
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกลาว 
3.12.1.1 ตราสารแหงทุนในประเทศ ไดแก ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผูออกหรือคูสัญญาเปนนิติบุคคลที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้ 
(1) หุน 
(2) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม 
(3) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
(ก) การลงทุนในตราสารดังกลาวตองเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) 
(ข) บริษัทจัดการตองดําเนินการใหมีการกัน หรือแยกทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพซ่ึงมีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอมูลคา
การใชสิทธิตามตราสารดังกลาว (fully covered) ไวตลอดเวลาท่ีไดลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนหุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 
(5) ธุรกรรมใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนหลักทรัพยตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

3.12.1.2 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ  ไดแก หลักทรัพย ตราสาร หรือสัญญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผูออกหรือคูสัญญาเปนนิติ
บุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้ 
(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก  ไดแก   
(1.1)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือ
บริษัทเงินทุนเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 
(1.2)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพยเปนผูออก       
ซึ่งกําหนดวันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และเปนต๋ัวเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 
(1.3)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือดังตอไปนี้ 
(ก)  อันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอันดับความนาเช่ือถือของผูออก
ตราสารตองเปนอันดับความนาเช่ือถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน (short-term rating) ดวย หรือ 
(ข)  อันดับความนาเช่ือถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  
ทั้งน้ี โดยการจัดอันดับความนาเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือภายใตชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch 
หรือสถาบันอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
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(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป  ไดแก 
(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อันไดแก   
(ก)  ต๋ัวเงินคลัง 
(ข)  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
(ค) พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน 
 

(2.2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือ
หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน  
ทั้งนี้ ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.12.1.2 ดวย 
 

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกูที่ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกู
อนุพันธที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผูกพันที่
กําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยที่ออกใหมซึ่ง
ผูออกหลักทรัพยไดเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมนั้นทั้งหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน  ทั้งนี้ 
ตราสารที่เปล่ียนมือไดตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.12.1.2 ดวย 
 

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูที่ไมใชหุนกูอนุพันธ   
 

(2.5) ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกูที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ   
 

(2.6) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบาย
การลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวม     
ตลาดเงิน เปนตน 
 

(2.7) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 

(2.8) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.12.1.2 (1) หรือขอ 3.12.1.2 (2.1) (2.2) (2.3) 
(2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.12.1.2 เปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูป
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีหรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น  
 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลท่ีกําหนดไวในขอ 3.12.1.2 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน  
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง  หรือคํ้าประกันตนเงินและ
ดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข   
 

เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.1.2 (2.2) และตราสารที่เปล่ียนมือไดตามขอ 3.12.1.2 (2.3) ตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
(1)  เปนตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
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(2)  มีราคาที่เหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะเสนอราคาซ้ือและ   
รับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกําหนดอยู
เสมอ  โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายุของตราสารนั้น  และ 
(3)  เปนตราสารที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   

(ก)  ในกรณีที่เปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เวนแตผูออกตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น 
 (ข)  ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ  ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได (investment grade)  
 (ค)  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายคร้ังแรก  หากตราสารดังกลาวไมมี
อันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  ตราสารน้ันตองมี
บริษัทจดัการไมตํ่ากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 

3.12.1.3 ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ไดแก  
(1) หุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศ ซึ่งตองมีลักษณะตามเงื่อนไขในทายขอ 3.12.1.2 (1) และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุน
ลงทุนในหุนกูแปลงสภาพดังกลาวในการเสนอขายคร้ังแรก หุนกูแปลงสภาพนั้นตองเปนหุนกูแปลงสภาพที่มีอันดับความนาเช่ือถือ
อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) หรือเปนหุนกูแปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไมตํ่ากวาสามรายเปนผูซื้อตราสาร
ดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 

ในกรณีที่หุนกูแปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการคํ้าประกัน การคํ้าประกันดังกลาวตองเปนการคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็ม
จํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
 

(2) หุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย      
นอกจากนี้ ในการลงทุนในตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนนั้น ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(1) ในขณะท่ีลงทุนหรือไดมา มูลคาของหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมีมูลคาสูงกวาราคาตลาดของหุนที่รองรับหุนกูแปลงสภาพนั้น 
(out of the money) 
(2) ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ ใหบริษัทจัดการขายหุนที่ไดรับจากการแปลงสภาพน้ันภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดหุน
ดังกลาวมา 
 

การใชสิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความวา การแปลงสภาพแหงสิทธิในหุนกูแปลงสภาพเปนหุน ไมวาการแปลงสภาพดังกลาว
จะเกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากขอกําหนดบังคับการแปลงสภาพ 
 

3.12.1.4 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) 
 

3.12.1.5 หนวยของกองโครงสรางพื้นฐาน ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

3.12.1.6 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
 

3.12.1.7 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซึ่งเปนไปตามเกณฑขอ 3.12.1.1 (3) 
 

3.12.1.8 สัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการลดความเส่ียง ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
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3.12.1.9 ทรัพยสินอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลังหรือทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกับขอ 3.12.1.1 ถึงขอ 3.12.1.8 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ :  
- 
3.13. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :  
3.13.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ :  
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที่สํานักงานมีประกาศแกไขเปล่ียนแปลงอัตราสวนการลงทุน  บริษัท
จัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศท่ีแกไขดวย  
 

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน โดยไมจํากัดอัตราสวน 
(1) ตราสารภาครัฐไทย 
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.1.2 (2.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มี
สินคาเปนตราสารดังกลาว  
 

ทั้งนี้ มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารน้ันในแตละรุน      
เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 
 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว  เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปน
คูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

ทั้งนี้ มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารน้ันใน แตละรุน เวนแตเปน
กองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาว
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลานั้น รวมใน
อัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย 
 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนไดดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคาร
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายน้ัน ไมเกินรอย
ละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.2 
(2) ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตามขอ 3.12.1.3 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามขอ 3.12.1.6 
(4) สัญญาซ้ือขายลวงหนา ตามขอ 3.12.1.8 
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนราย
เดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา รวมในอัตราสวนดังกลาว 
(1) ทรัพยสินตามขอ 3.13.1.4 (1) (2) หรือ (5) 
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(2) ทรัพยสินตามขอ 3.13.1.5 (1) 
 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝาก
ดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง 
 
3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปน้ี ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(1) ตราสารแหงทุนในประเทศ ตามขอ 3.12.1.1 ที่บริษัทจดทะเบียนเปนผูออกหรือคูสัญญา ทั้งนี้ ไมรวมถึงตราสารแหงทุนของ
บริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป 
(2) หุนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูออกหุนดังกลาว
อยูระหวางดําเนินการกระจายถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
(3) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.2 หรือตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ตามขอ 3.12.1.3 ทั้งนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยู
ในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
(4) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ตามขอ 3.12.1.7 ที่มีอันดับความนาเช่ือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
(investment grade) 
(5) สัญญาซ้ือขายลวงหนาตามขอ 3.12.1.8 ที่คูสัญญามีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
(6)หนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานที่ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือที่
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยจะส่ังรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและอยูระหวางการ
ดําเนินการกระจายการถือหนวยลงทุนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับและเพิกถอนหนวยลงทุน และ
การเปดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 
 
ตราสารแหงทุน ตามขอ 3.13.1.4 (1) และตราสารแหงหนี้ ตามขอ 3.13.1.4 (3) มิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงทุน ตามขอ 3.12.1.1 (2) หรือตราสารแหงหนี้ 3.12.1.2 (2.6) 
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินตามขอ 3.13.1.5 (1) ที่บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผู
ส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย  
 
ในกรณีที่กองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยของกองโครงสรางพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (6) ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหนับมูลคาหนวยของกอง
โครงสรางพื้นฐานดังกลาว รวมในอัตราสวนของบุคคลตามวรรคหนึ่งที่เปนเจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน 
(1)  ผลประโยชนที่กองโครงสรางพื้นฐานจะไดรับขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารกิจการโครงสรางพื้นฐานโดยเจาของกิจการ
โครงสรางพื้นฐาน หรือบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของบุคคลดังกลาว 
(2) หนวยของกองโครงสรางพื้นฐานไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหนวยที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองโครงสรางพื้นฐานถูกถือโดย
เจาของกิจการโครงสรางพื้นฐาน หรือบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของบุคคลดังกลาว 
 
การพิจารณาบริษัทใหญและบริษัทยอยตามวรรคส่ี ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํางบ
การเงินรวม 
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3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 และขอ 
3.13.1.4 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนดังตอไปนี้ 
(1)  การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวซ่ึงบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา 
ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกิน
รอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
(2)  การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลท่ีเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานที่ไมเปนไป
ตามท่ีกําหนดในขอ 3.13.1.4 (6)  
ใหนําความในขอ 3.13.1.4 วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหน่ึงดวย โดยอนุโลม 
 

3.13.1.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินของกลุมกิจการน้ันไมเกินอัตราอยางใดอยางหน่ึง 
ดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและ
สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
ใหนําความในขอ3.13.1.4 วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหน่ึงดวย โดยอนุโลม 
 

3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน 
หากทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินนั้น โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของ
ทรัพยสินดังกลาวในตัวช้ีวัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 
3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 แลวแตกรณี ก็ได 
ใหนําความในขอ3.13.1.4 วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับกับการนับรวมอัตราสวนตามวรรคหน่ึงดวย โดยอนุโลม 
 

3.13.1.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูออก           
ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
บัญชี หรือในรอบอายุกองทุนกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา 1 ป  
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
(2) ธนาคารพาณิชย 
(3) บริษัทเงินทุน 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(5) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
(7) ธนาคารตางประเทศ 
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การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหน่ึง มิใหนับมูลคาเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวมรวมใน
อัตราสวนดังกลาว 
 
อัตราสวนตามวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมท่ีมีอายุ
โครงการต้ังแตหนึ่งปขึ้นไป 
 

3.13.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิด
ความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.1.8 ไดสําหรับรอบปบัญชีนั้น 
 

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย (REITs) เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 
 

3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวมได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้  
(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 

หนวยลงทุนตามวรรคหน่ึง หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 เทานั้น แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) 
และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 

 

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีวัตถุประสงคเพื่อลดความเส่ียง (hedging) เพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู 
 

 3.13.1.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ใหบริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม 
รวมผลประโยชนที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว  
 

ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากตอมา
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่ง
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได  
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ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงาน
ดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกิน
อัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  
 

3.13.1.14 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ หรือธุรกรรมการ
ใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงของใบแสดงสิทธิ
ดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวที่กําหนดในประกาศน้ี โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย
รวมในอัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 
ก็ได  
 

มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิด
จากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว  

 

(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวน
การลงทุนดังตอไปนี้  
(ก) นับมูลคาที่ผูออกตราสารดังกลาวมีหนาที่ตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนที่ผูออกตราสารดังกลาว  
(ข) นับมูลคาของหุนที่รองรับรวมในอัตราสวนที่ผูออกหลักทรัพยอางอิงโดยถือเสมือนวากองทุนลงทุนในหุนที่รองรับนั้นโดยตรง ทั้งนี้ 
มูลคาของหุนที่รองรับใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหุนนั้นซึ่งคูณกับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกลาว 
แลวแตกรณี 

 

(3) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 
(ก) นับมูลคาที่ผูออกตราสารดังกลาวมีหนาที่ตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนที่ผูออกตราสารดังกลาว 
(ข) นับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงรวมในอัตราสวนที่ผูออกหลักทรัพยอางอิงโดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในหลักทรัพยอางอิง
นั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลคาของหลักทรัพยอางอิงดังกลาว ใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยอางอิงนั้นซึ่งคูณกับคาเดลตาของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
 

(4) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย การนับมูลคาของหลักทรัพยที่ใหยืมและมูลคาของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ให
บริษัทจัดการปฏิบัติตาม (1) โดยอนุโลม 
 

3.13.1.15 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.1.3 
และขอ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(1) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรค
หนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน
เทากับมูลคาธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมตองนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา  

(2) ในกรณีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหนึ่ง 
(3) (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้  
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(ก) นําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน เทากับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้นตาม
ราคาตลาด และ  
(ข) นําธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับสวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคา
หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้นตามราคาตลาด  
 

(3) ในกรณีเปนธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาท่ีมีขอกําหนดใหคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อ
และมูลคาธุรกรรมรวมเปนยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28/1 (2) ใหคํานวณอัตราสวน
การลงทุนดังนี้  
(ก) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรค
หนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรมมีมูลคาไมนอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรมนั้น ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม
หลักเกณฑใน (1)  
(ข) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรค
หนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรมมีมูลคานอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม
หลักเกณฑใน (2)  
(ค) ในกรณีที่มีบางธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 
ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหบริษัทจัดการนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อของธุรกรรมที่
มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) 
ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม มาคํานวณอัตราสวนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยสวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคารวมของ
หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของ
ธุรกรรมแรก ทั้งนี้ หากภายหลังการชดเชยสวนตางขางตน มูลคาสุทธิของทุกหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืนยังคงนอยกวามูลคาสุทธิของทุกธุรกรรม ใหนําธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา
เทากับสวนตางดังกลาว  
 

มูลคาธุรกรรม หมายความวา ราคาซื้อรวมกับผลประโยชนที่กองทุนพึงไดรับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มีการ
คํานวณ  
 

3.13.1.16 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.1.2 ขอ 
3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 (1) ใหนับมูลคาที่คูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีหนาที่ตองชําระตามสัญญาซ้ือขายลวงหนารวม
คํานวณในอัตราสวนของบุคคลที่เปนคูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้นในศูนยซื้อขายสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา บริษัทจัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามที่กําหนดในขอดังกลาว  
 

3.13.1.17 นอกจาการคํานวณตามขอ 3.13.1.16 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนท่ีผูออกสินคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
หรือผูที่ตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของสินคา (limit of underlying issuer or third party) โดยใหคํานวณอัตราสวนเสมือนกองทุน
ลงทุนในสินคานั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมี
ความเส่ียงตอเครดิต (credit risks) ของผูออกสินคาหรือผูตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของสินคา โดยใหใชมูลคาตามขนาดของ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา (notional amount) เปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญาออปชัน ใหบริษัทจัดการใช
มูลคาตามขนาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนา (notional amount) ซึ่งคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชัน 
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3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.13.1.19 ดวย  
(1) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสิน
หรือผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณีก็ได  
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหน่ึงก็ได  
 

3.13.1.19 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.13.1.18 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาว
ไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดชอบของ 
ผูสลักหลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข  
 

3.13.1.20 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดสวนจํานวนหุนที่กองทุนถืออยู (right issue) หากการใช
สิทธินั้นจะเปนเหตุใหกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทดังกลาวมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตนนี้ บริษัทจัดการ
อาจซ้ือหุนเพิ่มทุนนั้นโดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติใหเปนไปตามอัตราสวนที่เก่ียวของเร่ืองดังกลาว ทั้งนี้ เฉพาะภายในชวง
ระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกที่ผูถือหุนหมดสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนนั้น 
 

3.13.1.21 ในกรณีที่ตราสารแหงทุน หรือตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมมีมูลคาไมเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดในขางตนนั้น หากตอมาตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารก่ึง
หนี้ก่ึงทุนน้ัน มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุดังตอไปนี้ ใหบริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 
30 วันนับแตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร โดยไดรับการผอนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) ตราสารแหงทุนนั้น ในเวลาตอมาเปนตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางแกไขดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอน
หมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
(2) ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ 
 

3.13.1.22 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดใน
ขางตนหากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว
ตอไปก็ได 
 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมี
มูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนทราบภายใน 3 วัน   
ทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานัก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได 
 

3.13.1.23 ในกรณีที่การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้     
(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศท่ีกําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นได 
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการ  
ผอนผันจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
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(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาวเปนผลใหกองทุนไดมา หรือเปนผูถือหุนของบริษัท
นั้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวน
การถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุน
ดังกลาว ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น 
 
3.13.1.24 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน 
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.13.1.8 ขอ 3.13.1.13 ขอ 3.13.1.20 ขอ 3.13.1.21 ขอ 
3.13.1.22 และ3.13.1.23 ขอและการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมี
ไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมี
มูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการ
นับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได 
 

3.13.1.25  ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาใชบังคับกับกองทุนเปดที่ปรากฏเหตุตามขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปดนั้นตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม” 
 

สรุปอัตราสวนการลงทุน :  
1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเกินรอยละ 15.00  
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 5.00  
3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 25.00  
4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 25.00  
5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 10.00  
6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00  
 

3.13.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ : - 
 
4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1. การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
4.2. ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) : ไมมี 
 
5. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  
5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  
5.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซ้ือ  
ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ “กองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเล้ียงชีพ” สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หนวยลงทุน คูมือภาษีอากร ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุน
ไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในระหวางเวลาเปดทําการ ถึงเวลา 15.30 น.  
 
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือ
หนวยลงทุน และเอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดใน
การเปดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

ผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และ
แบบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมท้ังเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซ่ึงจะติดประกาศไวที่บริษัท
จัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว  
 

5.2.2 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน  
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองส่ังซ้ือเปนจํานวนเงินไมนอยกวามูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหนวยลงทุนที่
เสนอขายหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ใน “ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน” (เฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดที่
จัดต้ังและจัดการโดยบริษัทจัดการเปนคร้ังแรก) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 15.30 น.  
 

5.2.2.2 การส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน
และสมัครใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุน
สามารถสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็บไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใชบริการส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยได รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

5.2.2.3 การส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 

5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  
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5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท  
(3) ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ทั้งนี้ เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รับการส่ังซื้อภายในวันเดียวกับวันที่ส่ังซื้อ
เทานั้น หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอไป  
 

ทั้งนี้ สําหรับการซื้อหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด เช็ค 
หรือดราฟตของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเทานั้น  
 

ผูถือหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟตจะตองลงวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม “กองทุน
เปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพ่ือการเล้ียงชีพ” เม่ือชําระท่ีบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุน

ของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย
พาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ 
โดยบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่
ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ โดย
ไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ  

 

ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองย่ืนชําระใหเสร็จส้ินกอนเวลาเคลียร่ิงของธนาคาร
พาณิชยภายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน โดยในวันทําการสุดทายของการเปดเสนอขายคร้ังแรก 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทานั้น  
 

ในการชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการ เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได และ
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการส่ังซ้ือหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวย
ลงทุนและขอคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจาก ผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแก ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ได
เรียกเก็บเงินตามคําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว  
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ในกรณีที่การชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตนั้นคืนใหกับผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
 
5.2.4.2 อินเทอรเน็ต (Internet)  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปด
ใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 
5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ  
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนอาจส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผาน
บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกันตาม
หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 
5.2.5. การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามที่ส่ังซื้อและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ยกเวน
ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ โดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและไดชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขาย
คร้ังแรกกอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปดประกาศแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน  
 
ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวน
จํานวนหนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรไดใหแกผูส่ังซื้อ ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา  
 
ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซ้ือหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอ
ขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 
หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวย
ลงทนุแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา  
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5.2.6. การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ 5.2.5. และบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงิน
คาซ้ือหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแตบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามที่อยูที่ระบุในคําขอ
เปดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
 

5.2.7 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกแลวปรากฏวาโครงการไม
สามารถขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะยุติโครงการ เนื่องจากขายหนวยลงทุน
ใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย แตมีมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดทั้งหมดตํ่ากวา 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือ
หนวยลงทุนทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีอยูที่ระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน 
ภายใน 1 เดือนนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการไมสามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
ชําระดอกเบ้ียในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซ้ือจน
ครบถวน  
 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะยกเลิกการจัดต้ังกองทุนรวมท่ีอยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหนวยลงทุนได  
 

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานทราบถึงการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหน่ึงภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติ
การขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมส้ินสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวย
ลงทุนใหแกผูซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซ้ือหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันที่การอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมส้ินสุดลง
ตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจาก
ความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่
ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจนครบถวน  
 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก ตามวันและเวลาท่ีกําหนดในขอ 6.2.9 “วันและเวลาทําการขาย
หนวยลงทุน”   
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โดยบริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หากกรณีวัน
ดังกลาวตรงกับวันหยุด ใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป 
 
6.2.1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการส่ังซื้อ  
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คูมือภาษี และเอกสารการจองซ้ือไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ถามี) ตามวันและเวลาท่ีกําหนดในขอ 6.2.9 “วนัและเวลาทําการขายหนวยลงทนุ”  
 
6.2.2. วิธีการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือ
หนวยลงทุน และเอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดใน
การเปดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบติัตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวย
ลงทุน และแบบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไว 
ณ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) เพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 
6.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอง  
 
6.2.4. วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุน  
6.2.4.1. วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผาน บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
• ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) โดยกรอกใบคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนใหครบถวน พรอมทั้งจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด  
• ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองสงใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) พรอมทั้งชําระ
คาส่ังซ้ือหนวยลงทุนเต็มจํานวน  
 
6.2.4.2. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนอาจส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการดังตอไปนี้ เม่ือผูถือ
หนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ-ขายคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
แลว สามารถส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการทํารายการที่กําหนดในหนาจอของเคร่ืองฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบ
ขั้นตอนการส่ังซ้ือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยในวันทําการ
ใดเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการน้ัน และการส่ังซื้อหนวยลงทุนต้ังแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของ
วันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ 
ใหใชเวลาที่บันทึกของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก 
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ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกลาวได หากผูส่ังซื้อ
และเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

ทั้งนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุนใหเพียงพอ
สําหรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมที่เก่ียวกับของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไมทํา
รายการซื้อหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในคร้ังนั้น  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน เม่ือนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผู
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 

6.2.4.3. การส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการ
ดังตอไปนี้ เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซ้ือขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจาก
ธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวเพื่อใชบริการธนาคารทางโทรศัพทได โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ทํารายการท่ีไดรับฟงจากระบบซื้อหนวยลงทุนทางโทรศัพทหรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผาน
บริการธนาคารทางโทรศัพทจนครบข้ันตอนการสั่งซ้ือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนกอนเวลาปดทํา
การของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการนั้น และการส่ังซื้อหนวยลงทุนต้ังแต
เวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํา
รายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาท่ีบันทึกของระบบโทรศัพทของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปน
หลัก 
 

ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทดังกลาวได หากผูส่ังซื้อและระบบ
บริการธนาคารทางโทรศัพทไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
 
ทั้งนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุนใหเพียงพอ
สําหรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมเก่ียวของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไมทํา
รายการซื้อหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในคร้ังนั้น  
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเม่ือนายทะเบียนไดทํารายการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผู
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
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6.2.4.4. การส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจงใหทราบใน
อนาคต  
 
โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการดังนี้  
1. กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ตามความเปนจริงใหครบถวน
และถูกตองและย่ืนใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในงวดใดมีไมเพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถา
มี) ระบบจะไมหักเงินฝากยอนหลังสําหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไมเพียงพอที่หักชําระคาซ้ือหนวยลงทุนซึ่งรวมคาธรรมเนียมที่
เก่ียวของกับการซ้ือหนวยลงทุนนั้น  
3. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการแกไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองยกเลิกการใช
บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ฉบับใหมย่ืนใหแก
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอก “ใบคําขอยกเลิก
หนังสือยินยอมใหบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 
6.2.4.5. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) กอนเปด
ใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 
6.2.4.6. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพท (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง
โทรศพัทเคล่ือนที่ หรือการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่น
ใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถามี)  
 

6.2.4.7. การส่ังซื้อผานไปรษณีย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด  
 

6.2.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
6.2.5.1. บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
ผูส่ังซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเปนเช็ค 
ดราฟต ผูส่ังซื้อตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเล้ียงชีพ” เม่ือชําระ



 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (โครงการ)  
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ที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัท
จัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย 
หรือบัญชีจองซ้ือที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแส
รายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว 
และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ
อาจเพิ่ มบัญ ชีจองซื้ อหน วยลงทุนที่ เป ด ไว กับธนาคารพาณิ ชยอื่ น ๆ  โดยไม ถือวา เป นการแก ไข เพิ่ ม เติม โครงการ  
 

ทั้งนี้ สําหรับการซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด หรือ
ชําระเปนเช็ค ดราฟต ของธนาคารกรุงไทยสาขาน้ันเทานั้น  
 

ในกรณีที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต ดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่ส่ังซื้อไมวาดวยเหตุใด บริษัท
จัดการจะถือวาผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนทําการส่ังซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได ในราคาขายหนวยลงทุนที่
คํานวณได ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายที่เรียกเก็บเงินได 
  
หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากบริษทัจัดการเปนกรณีพิเศษ 
 

6.2.5.2. เคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจาก
บัญชีเงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวเม่ือขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษา
ไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเล้ียงชีพ” โดยบัญชีจองซื้อหนวย
ลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขาย
หนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงช่ือธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  
 
6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวเม่ือขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีไดรับจากการสั่งซ้ือ
หนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเล้ียงชีพ” 
โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบ้ียรับหรือ
ผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  
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6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ  
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นซ่ึงบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต ตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อ
หนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเล้ียงชีพ” 
โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบ้ียรับหรือ
ผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ
ลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  
 
6.2.5.5 อินเทอรเน็ต (Internet)  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปด
ใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 
6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ  
ผู ส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง
โทรศัพทเคล่ือนที่ หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  

 
6.2.5.7. การส่ังซื้อหนวยลงทุนผานไปรษณีย  
ผูถือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 

6.2.6 การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับชําระหารดวยราคาเสนอขายหนวยลงทุน ณ ส้ิน
วันที่จํานวนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนจํานวนน้ันปรากฏในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรร
จะคํานวณตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนงแตใชทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวย
ลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น กอนคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธี
อื่นๆ สําหรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน”  
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ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ทั้งนี้ จะใหสิทธิแกคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือ
สถาบันการเงินอื่นกอนคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธีอื่น ในกรณีที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการ
จัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวย
ลงทุนที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนแตละรายส่ังซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุน
แตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 
  
ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 
หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
 

6.2.7 การคืนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการส่ังซื้อกอนไดกอน และหากมีการส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอม
กัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อ
พรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละรายส่ังซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และบริษัทจัดการจะคืนเงินคา
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันที่ส่ังซื้อหนวยลงทุน  
 
6.2.8 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดต้ังโดยบริษัทจัดการ
เพื่อส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบลบหน้ีกับ
บริษัทจัดการไมได  
 
การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนครบถวนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว 
เพื่อใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน และผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  

 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปนี้  
ก) คําส่ังซื้อที่จะมีผลใหผูลงทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
ข) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือ
หนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว 
 

6.2.9 วันและเวลาทําการขายหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขาย  
คร้ังแรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุด ใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.  
 

เงื่อนไขอื่นๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงวันและเวลา ในกรณีที่วันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมายมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําส่ังให
เปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป 
 

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

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  
 

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก ตามรายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนที่ระบุไวในขอ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการรับซ้ือคืน ซึ่งคํานวณตามหัวขอ 
“วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”  
 

7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหนวยลงทุนได ดังนี้  
(1) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ระบุไวในขอ 7.5 ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน โดยกรอกใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ระบุ
รายละเอียดใหครบถวนและย่ืนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ต้ังแตเวลาเปดทําการ จนถึงเวลา 
15.30 น.  
 

บริษัทถือวาคําส่ังขายคืนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดเปนคําส่ังขายคืนสําหรับวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
คร้ังถัดไป  
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ทั้งนี้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนเปนมูลคาต้ังแต 10 ลานบาทขึ้นไป  
  

(2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 
(3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของ
ธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ 
 
(4) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) กอนเปด
ใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 
(5) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศพัทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง
โทรศัพทเคล่ือนที่ หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงให ผู
ถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 
(6) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานไปรษณีย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด  
 

7.4.2 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ไดรับคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนและไดทํารายการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแลว  
ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือ
เปนกรณีที่บริษัทจัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวย
ลงทุน"  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ  
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อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังขายคืนหนวยลงทุน
ดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังขายคืนได  
 

7.4.3 การจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน  
การจัดสรรการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “ส่ังขายคืนกอนไดกอน” ในกรณีที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุนพรอมกันและมี
เงินสดไมเพียงพอตอการจัดสรรใหทุกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะน้ันใหผูส่ังขายคืน
หนวยลงทุนพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนแตละรายส่ังขายคืนมานั้น  
 

ยกเวนในกรณีตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายหรือไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผู
ส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันที่บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 
ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนเปนจํานวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่ส่ังขายคืนโดย คูณจํานวนหนวยลงทุนดวยราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซ้ือคืนนั้น  
 
ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนดวย ราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่คํานวณได ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนที่คํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดย
ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 
การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนมีจํานวนหนวย
ลงทุนตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน  
 
ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียนผู
ถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน  
 
ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดนั้นดวยวิธีการ
เดียวกับหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนและทําใหเกิดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลง
มูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 
วันเพื่อใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ติดประกาศใหผูลงทุนทราบ  
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บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนตามการสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่สมบูรณ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขางตนเทาที่
บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน  
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จํานวนน้ัน  
 
7.4.4 การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนใหแกผูส่ังขายคืนตามวิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในโครงการ ในการชําระเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการ
จะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน 
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  ทุกวันทําการ  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขาย
คร้ังแรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนได
ที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.  
 
7.7. การขายคืนหนวยลงทุน :  
ผูถือหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา 
ระยะเวลา (เฉพาะกรณีตองแจงลวงหนา) :  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : - 
 
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในกรณีที่วันทํา
การซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปน
วันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป 
 
8. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
8.1. ชองทางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 

8.2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  
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การสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะ
ดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนตนทางซ่ึงไดหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถา
มี) ไปชําระคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางตามราคาขาย และเง่ือนไขท่ีระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  
 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธการทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปล่ียนนั้นทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางภายใน
วันทําการสุดทายของปนั้นๆ เพื่อประโยชนในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 
 

บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการ
เปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหเทานั้น 
 

8.2.1 รูปแบบการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
1. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
1.1. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้  
1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) ภายในวันและเวลาท่ีระบุในขอ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
 

2) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหครบถวน
ชัดเจน โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทางท่ีตองการสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมทั้งจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนตนทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด และย่ืนคําส่ังตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะสงมอบหลักฐาน
การสับเปล่ียนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

3) ในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนกองทุนนี้ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุน ขั้น
ตํ่าของการส่ังขายคืนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ  
 

4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่
ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
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5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวย
ลงทุนมีไมเพียงพอที่จะนําไปซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าที่ระบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว 
 
6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจํานวนเงินที่ไดไมเพียงพอที่ จะ
นําไปซ้ือหนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมนําเงินดังกลาวมาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไวในคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุน   
 
7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนของผูถือ
หนวยลงทุนได เนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 11 “การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ตามส่ัง” และขอ 12. “การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวเปนคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนของวันแรกที่จะเปดทําการสับเปล่ียนครั้งตอไป 
 
8) เม่ือผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนไมได หากรายการดังกลาวน้ัน บริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสร็จส้ินสมบรูณแลว ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใตวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมตอง
แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 
1.2 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวย
ลงทุนและสมัครใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุน
สามารถสงคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็ปไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใชบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
1.3 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) หรือผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี)  
 
2. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพของบริษัทจัดการ   
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ผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของบริษัทจัดการ 
สามารถทําไดโดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําส่ังสับเปล่ียนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาว ระหวาง บลจ.” 
หรือใบคําส่ังอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติม ระบุจํานวนเงินที่ตองการสับเปล่ียน ชื่อกองทุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัท
จัดการกําหนด เพื่อประกอบการสับเปล่ียนหนวยลงทุนไปย่ืนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

บริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงินที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของบริษัทจัดการอื่น และขอมูล
การลงทุนเดิม ตามที่ไดระบุในหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ภายใตชื่อของผูถือหนวยลงทุน และตองนําสงเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการน้ันๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื่น
ใด เปนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพนี้ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร 
 

บริษัทจัดการจะถือวันที่ทํารายการสับเปล่ียนเขาใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในขอ 8.2.2 เวนแตในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น (กองทุนตนทาง) นําสงเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ลาชากวาเงื่อนไขที่ระบุในขอ 8.2.2 แต
ยังไมเกินกวาวันที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวันที่ทํารายการสับเปล่ียนเขาให
นอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีระบุไวในขอ 8.2.2 ไดโดยเปนไปตามที่บริษัทจัดการกําหนด อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการของ
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอื่น (กองทุนตนทาง) นําสงเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ลาชากวาวันที่กําหนดไวใน
กฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือวารายการดังกลาวเปนรายการซื้อ มิใชรายการสับเปล่ียนหนวยลงทุน โดยระบุไวในหนังสือ
รับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อแนบเปนหลักฐาน
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดประจําป 
 

3. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่น 
ผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการอื่นสามารถทําไดโดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําส่ังสับเปล่ียนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว ระหวาง บลจ.” หรือใบคําส่ังอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติม โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง จํานวนเงินที่ตองการไดรับจาก
การขายคืนกองทุนตนทางเพื่อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหนวยลงทุนที่ตองการจะสับเปล่ียนออกจากกองทุนตนทาง 
ชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพรอมทั้งเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด และช่ือบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของบริษัท
จัดการของกองทุนปลายทางเพื่อประกอบการสับเปล่ียนหนวยลงทุนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา
มี) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแก
ผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองแจงตอบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางน้ันถึงการทํา
รายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวเอง 
 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ตองการสับเปล่ียนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงศจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่
ปรากฎอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 
 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่
ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
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บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุน ซึ่งหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) 
ในกรณีดังกลาวใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ผูถือหนวยประสงคจะซ้ือหนวยลงทุนหรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดําเนินการ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพดังกลาวตามท่ีระบุไวในใบคําขอสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันที่บริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่สมบูรณแลว ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกับมูลคาขั้นตํ่าในการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางดวย หากมูลคาเงินโอนไปเพื่อซื้อหนวยลงทุนกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพไมเพียงพอตอมูลคาขั้นตํ่าของการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนอาจเสียสิทธิ
ประโยชนทางภาษีได 
 
8.2.2 ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
 บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปน้ีเปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปล่ียน
หนวยลงทุน ดังนี้  
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซื้อคืนกรณีเปนกองทุนตนทาง จะใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายที่บริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนไดทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลว หักดวยคาธรรมเนียมและคาใชจายในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี)  
8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหนวยลงทุนกรณีเปนกองทุนปลายทาง จะใชราคาขายหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายที่บริษัท
จัดการกําหนดขึ้นเปนการท่ัวไป ทั้งนี้ วันทําการซื้อขายดังกลาวจะตองไมเกินวันทําการท่ีกองทุนไดรับเงินจากกองทุนตนทาง โดย
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) 
 
8.2.3. วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอ
ขายคร้ังแรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 
น.  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับ
วันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป 
 
เงื่อนไขอื่นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในกรณีที่วันทํา
การซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปน
วันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป 
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9. การชําระคารับซื้อคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน :  
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงินและจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
แทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนทุกราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  
 

10. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  
10.1 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน ที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดในกรณี ดังตอไปนี้  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปน้ี โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ดังกลาวไมถูกตองตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคา
รับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา  
 

10.2 การเล่ือนการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 10.1 (1) หรือ (2) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้  
(1) เล่ือนกําหนดการชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับ
การผอนผันจากสํานักงาน  
(2) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจน
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเร่ืองดังกลาวดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
(3) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการ
ไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 10.1 (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 10.1 (2) ตอ
สํานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได  
(4) ในระหวางการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน หากมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลา
ดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูรวมคาหนวยลงทุน
ตามลําดับวันที่สงคําส่ังขายคืนกอนหลัง  
 

11. การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง :  
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
 

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

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอ
กองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  
 

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังตอไปนี้  
1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวา
จะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  
2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  
3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ  
 

(5) ในกรณีที่วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานไดประกาศกําหนดใหเปนวันหยุดทําการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเปนกรณีพิเศษ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน และคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับ
วันดังกลาว และตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาเก่ียวกับการหยุดรับคําส่ังในกรณีดังกลาวไมนอยกวา 5 วันทําการกอนถึง
วันหยุดทําการกรณีพิเศษนั้น โดยการปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท รวมทั้งจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ 
สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชเปนสถานที่ในการซ้ือขายหนวยลงทุน (ถามี)  
 

2. เม่ือปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) หรือ (4) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียน
หนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้  
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไม
รับสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) หรือ (3) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุน
ทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย  
(2) รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามขอ 1.(1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังตอไปน้ี กอนการ
เปดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
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(ก) รายงานการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ 
วันทําการสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุน  
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขาย รับซื้อคืน หรือ
สับเปล่ียนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน 
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  
 
3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคํา
ส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนที่
ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวย
ลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจง
ผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือ
หนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
 
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซ่ึงไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน  
 
13. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :  
- 
 
14. การจายเงินปนผล :  
14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  
14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล : - 
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : - 
 
15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
 
15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
- 

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
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คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 3.50 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ 
คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอ
มติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็
ตาม ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายที่เรียกเก็บจริงไดในหนังสือช้ีชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียด
ขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชีที่ผานมา  
 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.20 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 

15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ไมมี  
 

15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ไมมี  
 

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายคร้ังแรกจะจายตามจํานวนท่ีจายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของ
กองทุนเฉล่ียเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก  
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(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย
ตลอดจนการสั ม มน าแนะนํ ากอ งทุ น  ตามที่ จ าย จ ริง  แต ไม เกิ น รอ ยละ  0.15 ของ จํ าน วน เงิน ทุ น ขอ งโค รงก าร  
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน คาจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาใชจายตางๆ ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
 

(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดาน
การตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน  
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม  
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน บัตร
กองทุน คูมือภาษี ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารท่ีเก่ียวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัดสง
หนังสือบอกกลาวรายงานตางๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวกับการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การ
จัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน และ
คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  
(ช) คาธรรมเนียมการใชดัชนีอางอิง ตามท่ีจายจริง และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใชขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 
เพื่อนํามาใชในการคํานวณตัวแปรตางๆ ที่เก่ียวของกับกองทุน ตามที่จายจริง  
(ซ) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
(ฌ) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ญ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คาใชจายดานกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน  
(ฎ) คาใชจายในการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือ
คาธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสด
ตามตราสารแหงหนี้ คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสิน
ดังกลาว  
(ฏ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
(ฐ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียา
กรสําหรับหนังสือโตตอบกับผู ถือหนวยลงทุน  คาพาหนะ คาใชจายในการส่ือสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่ มิใชทางไปรษณีย  
(ฑ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฒ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหน้ีใดของกองทุนรวม  
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(ณ) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพยของกองทุนของธนาคาร เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่
ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค เปนตน ตามที่จายจริง  
(ด) คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมตางๆ ที่เก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพย เชน คานายหนาซ้ือขาย
หลักทรัพย และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เปนตน ตามที่จายจริง 
(ต) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถามี) ตามที่จายจริง  
การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย  
 
(3) คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย ไดแก  
(ก) คาอากรแสตมป  
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซ้ือขายหลักทรัพย  
(ค) คาใชจายอื่น ๆ (ถามี)  
 
(4) คาใชจายที่เก่ียวของกับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวน
เงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนโดยบริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (4) บริษัทจัดการจะเปดเผย
แยกเปนรายการอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทํา
เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีแตละป 
 
• คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทุน ของกองทุนซึ่งเปนสวนหน่ึงของรายงานประจําป  
 
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  
 
อยางไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 

15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- ในระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก ไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาที่ตราไว  
- ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก ไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย  
อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุขอความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูลงทุนแตละ
กลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)” ไวในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนได
รับทราบขอมูลดังกลาว 
 

15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซ้ือคืน  
อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน
หนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดย
จะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุขอความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนกับผูลงทุนแต
ละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)” ไวในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ เพื่อใหผูถือหนวย
ลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว  
 

15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (Switching Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- กรณีเปนกองทุนตนทาง (switching out)  

 สับเปล่ียนออกไปยังกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ :  
ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซ้ือคืน  
 

 สับเปล่ียนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม
สับเปล่ียนออกดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
- ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ขั้นตํ่า 200 บาท 

หรือ 
- 200 บาทตอรายการ 

 

- กรณีเปนกองทุนปลายทาง (switching in)   

 ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย  
 

15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ไมมี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
 

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

15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
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บริษัทจะเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
- ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอนหนาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ 
- 200 บาทตอรายการ 

 
ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  
 

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย  
ไมเกินรอยละ 3.00 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เม่ือส่ังซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียน
หนวยลงทุนโดยคํานวณเขาไปในราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมในการส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือส่ังซื้อหรือส่ังขายหลักทรัพย  
 

- คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซื้อหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย
กําหนด  
 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุน
เปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการโอน
หนวยลงทุน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด  

 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  
*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่
คํานวณน้ันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันส้ินเดือน  
 

** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น  
 

*** คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย  
 

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง  
 

ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
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15.5. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ตามขอ 15.1 ขอ 15.2 และขอ 15.3 โดยไมถือวาเปนการแกไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้  
15.5.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของ
กองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตในกรณีที่ไดรับ
มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 60 วัน ตามวิธีการดังตอไปนี้กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว  
(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ  
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปน
สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน  
 

15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุน  
 

ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามขอ 15.5.1 และขอ 15.5.2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  
 

15.5.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการ
เปล่ียนแปลงหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามที่ระบุในขอ 15.1 ขอ 15.2 และ 15.3 เปนอยาง
อื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหมโดย
ถือวาไดรับมติจาก ผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

15.6. หมายเหตุ : - 
 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  
 

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือตราสารท่ีเสนอขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชหลักการ
ตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักการ
ดังกลาวไมครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจัดการจะใชหลักปฏิบัติอันเปนที่ยอมรับ เปนสากล โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  
 

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้  
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ  
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(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหใชมูลคาหนวยลงทุน
ของส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว  
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้  
(ก) วันทําการกอนวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด  
(ข) วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป  
(ค) วันทําการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการซ้ือ
ขายหนวยลงทุนแตละคร้ังหางกันยาวกวาหนึ่งเดือน  
(ง) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป  
(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายใน
วันทําการถัดไป  
 

การประกาศมูลคาและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้  
(1) ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กําหนดไวในขอ 3. และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรือชองทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการ
ถัดไปก็ได 
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถประกาศทางหนังสือพิมพได บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางชองทางอื่นที่
เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซตของบริษัท 
(4) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแหงที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ใชซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอมูลดังกลาว
ดวยหรือไมก็ได  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงชองทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ เชน ประกาศทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 
 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณน้ัน  
 

มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
 

ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวย
ลงทุนของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
(3.1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลคา
หนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการ
คํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
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(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามท่ีคํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่คํานวณไดใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะใชผลลัพธ
เปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของ
กองทุนเปด  
 
4. ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2. เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้  
(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับ
ยกเวนในชวงระยะเวลาดังกลาว  
(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนต้ังแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว  
 
16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถประกาศทางหนังสือพิมพได บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางชองทางอื่นที่
เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซตของบริษัท 
 
16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
1.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่งสตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแล
ผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงาน
ดังกลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมี
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้  
(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  
(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขาย
หลักทรัพยไมถูกตอง  
 
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวยลงทุนคร้ัง
ตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการ
พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย  
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2.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 
0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
จนถึงวันที่ราคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราสวนต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันที่พบวาราคาหนวย
ลงทุนนั้นไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนเสร็จส้ิน 
เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแล
ผลประโยชน ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  
(ก) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  
(ข) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(ค) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได  
 
(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถุกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมท่ีมีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย
หนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  
 
(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่ไดซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนในชวง
ระยะเวลาที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  
 
(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว พรอมทั้งสําเนารายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่
ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาน้ัน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวย
ลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกท่ีไมอาจควบคุมไดแทน  
 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวน
ตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
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หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแต
การที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทาย
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 
(ข) กรณีที่เปนการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคา
เทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวน
ตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัท
จัดการจะจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  
 
(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวน
ตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน  
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคา
เทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
 
หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด 
บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้น
และจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวน
แตการท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ัง
สุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุ
ดังกลาว  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท 
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีมีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะ
เปนผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการ
อาจจายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได  
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการแกไขราคา
ตามขอ 2(3) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปน
ตน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  
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17. ช่ือผูเกี่ยวของ :  
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 

17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน :  
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

17.3. ชื่อผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไมมี 
 

17.4. ชื่อของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : ไมมี 
 

17.5. ที่ปรึกษา : ไมมี 
 

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

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

17.7. การแตงต้ังคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี 
 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  
18.1. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน ตุลาคม  
18.2. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : 31 ตุลาคม 2557 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  
19.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่ง
คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม
จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
 

ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวน
หนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข  
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อยางไรก็ดี ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 
55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุน หาก
ปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนเม่ือคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนชนิด
นั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแล
ผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น 
 
ทั้งนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนตามขางตน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะ
ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ วันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี  
 
19.2 ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัด
ในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนดได 
 
19.3 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความ
เห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยการย่ืนคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้ง
รายละเอียดของโครงการที่แกไขเพิ่มเติมแลวและคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน  
 
เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได  
 
19.4 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
แลว โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
 
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 
129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
 
20. ขอกําหนดอ่ืน ๆ :  
20.1 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน  
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอ 
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มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบหาวันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ดังกลาว ทั้งน้ี หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจาย
เกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการ
จะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป  
 
20.2 การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission)  
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว
ในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  
(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับประโยชน
จากบุคคลดังกลาว (churning)  
 
ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความ
เปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย  
 
บริษัทจัดการไมสามารถรับ soft commission เพื่อประโยชนของบริษัทได เนื่องจากเปนขอหามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเปนเร่ืองที่
ไมพึงกระทํา เวนแตเปนการรับผลประโยชนที่ผูใหบริการจัดใหแกบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลท่ีเปน
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบั ติที่บ ริษัทจัดการประกาศไวภายในบริษัท  ซึ่งผู ถือหนวยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดที่ 
www.ktam.co.th "  
 
20.3 การถือหนวยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวน
ที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิด
หนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุน
ชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มจํานวนท่ีถืออยู 
 
20.4  ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
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20.5 การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ดังตอไปนี้  
(1) กูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนไดเฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคลองของกองทุน  
(2) เงินที่ไดจากการกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตองนํามาชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนคาขายคืนหนวย
ลงทุน  
(3) จํานวนเงินกูยืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแตใน
กรณีจําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและ
ตลาดทุนในวงกวาง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผอนผันอัตราดังกลาวได แตตองไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน  
(4) คูสัญญาในการกูยืมเงินเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตองเปนผูลงทุนสถาบัน และไมเปนผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คูสัญญาเปนกองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะตองไมอยูภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการนั้นเอง  
(5) จัดทํารายงานพรอมระบุสาเหตุของการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และสงใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําสัญญากูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
การกูยืมเงินดังกลาวขางตน บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือไวลวงหนา (credit line) ก็ได แตการกูยืมเงินแตละคร้ังตองมี
ระยะเวลาตามสัญญากูยืมเงินแตละสัญญาไมเกิน 90 วัน  
 
นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนดังกลาวขางตน ตองใชสัญญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยศูนย
ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด แลวแตกรณี หรือใชสัญญามาตรฐานตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และตองมีอายุสัญญาไมเกิน 90 วัน  
 
ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการจัดทําและจัดสงรายงานการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
20.6 ตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้ คือ ดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index (SETHD) 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของกองทุนใหมเพื่อใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนของกองทุนแลว โดย
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนการเปล่ียนแปลง และจะดําเนินการแสดงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุนควบคูไปกับตัวช้ีวัดที่เปล่ียนแปลงนั้นเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุน หรือหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด 
 
อยางไรก็ดี กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดที่ใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก 
เชน ผูใหบริการดัชนีมีการยกเลิกการคํานวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนําดัชนีนั้นมาใชเปนตัวช้ีวัดหรือการเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดตามที่
หนวยงานกํากับดูแลกําหนด เปนตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาถึงการเปล่ียนแปลง
ตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบดังกลาว แตจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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20.7 ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา 
FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสีย
ภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่ง
มีถ่ินที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากน้ียังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศ
กําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ”) 
 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถึงหนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 
 

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมใน
ทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน 
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการ
ขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือ
ยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือ
ดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  
 

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ  และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑ
ของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน 
ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ
กําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ีไดรับ เปนตน)ที่มีอยูในบัญชี
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ 
 



 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (โครงการ)  
กองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด เพื่อการเลี้ยงชีพ 

53 

 
(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเม่ือขอมูลที่เคยใหไวมีการเปล่ียนแปลง เปนตน รวมถึง
นําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ 
เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 

 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวย
ลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ีตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
รับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   
(1)  ไมรับคําส่ังซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(2)  ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนราย
นั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น 
หากมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

  

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเล่ียง
มิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของอันจะทําให
กองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการ
เฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ
กําหนด) เทานั้น  

 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัท
จัดการ(รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไป
ยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
 
21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนการ
ทั่วไป :  
ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป (auto approve) และ
การฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามน้ันกอใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายใหแก ผู
ลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันได บริษัทจัดการยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ  
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22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย
ดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกําหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติให
เปนไปตามโครงการแลว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมีอํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพันของ
ผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงต้ังโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 
 
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ 
ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษทัจัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวน
หนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  


